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•A EDPR produziu 8,4 TWh de energia renovável no 1T19, uma variação anual de ‐4%. A variação
beneficiou da capacidade adicionada nos últimos 12 meses (+663 EBITDA MW) mas prejudicado
pelo menor recurso eólico (34% vs 38% no 1T18).

•No 1T19, as operações da EDPR na Europa, AdN e Brasil geraram 43%, 53% e 4% do total da
produção. Na Europa, a geração diminuiu 7% vs 1T18, maioritariamente impactado pelo menor
recurso eólico do trimestre. Na AdN, a produção diminuiu 5% vs 1T18 para 4,5 TWh, dado o menor
recurso eólico do período, apesar da maior capacidade instalada. No Brasil, a produção aumentou
para 0,3 TWh, beneficiando das adições de capacidade e do maior recurso eólico.

•No 1T19 a EDPR atingiu um factor de utilização de 34% (vs 38% no 1T18), sendo 93% do esperado
para um 1T, e que compara com o 1T18 acima do esperado (105%).

•Na Europa, a EDPR atingiu um factor de utilização de 32% (‐4pp vs 1T18), impactado pelo menor
recurso eólico em Portugal e Espanha, dado o excepcional recurso eólico na Península Ibérica no
1T18. Em Espanha, a EDPR alcançou um factor de utilização de 32% (‐4pp vs 1T18), com a
comparação anual a ser afectada pelo recurso eólico superior ao esperado no 1T18 (113% no 1T18
vs 98% do esperado para um 1T no 1T19), porém, acima da média do mercado (+3pp) no 1T19. Em
Portugal, a EDPR registou um factor de utilização de 29% (‐10pp vs 1T18), refletindo um recurso
eólico extraordinário no 1T18 vs um 1T19 abaixo da média (120% no 1T18 vs 89% do esperado para
um 1T no 1T19). No RdE, a EDPR obteve um factor de utilização de 33% (vs 32% no 1T18), em linha
com o esperado para um 1T. Na AdN, a EDPR alcançou um factor de utilização de 37% (‐4pp vs
1T18), devido a um recurso eólico inferior ao trimestre homólogo (1T19 a 92% da média para um
1T vs 102% no 1T18). No Brasil, a EDPR atingiu um factor de utilização de 25%, superior face ao
1T18.

•Em Mar‐19 a EDPR geria um portfólio de 11,7 GW em 11 países, dos quais 5,5 GW na Europa (2,4
GW em Espanha, 1,4 GW em Portugal e 1,7 GW no RdE), 5,8 GW na AdN e 0,5 GW no Brasil.

•No 1T19, a EDPR aumentou o seu portfólio em 38 MW. Em detalhe, a EDPR construiu 62 MW, na
Europa (47 MW em Portugal; 15 MW em França), e iniciou a re‐potenciação de um parque eólico
de 24 MW no norte de Espanha.

•Nos últimos 12 meses a EDPR incrementou o seu portfólio em 703 MW, nomeadamente 318 MW
na AdN, dos quais 40 MW consolidados por equity dada a execução da estratégia de Sell‐down no
4T18 na qual a EDPR vendeu uma participação de 80% (160 MW) no parque Meadow Lake VI e
consolidou os restantes 20% em equity, 249 MW na Europa e 137 MW no Brasil. A estratégia de
Sell‐down cria cristalização de valor antecipado, permitindo reinvestir as receitas em crescimento
acretivo.

•Em Mar‐18, a EDPR tinha 684 MW em fase de construção, 354 MW relacionados com eólico
onshore e 330 MW de participações minoritárias em projectos offshore e flutuantes. Em termos
de onshore, na Europa 115 MW estavam em construção, com 53 MW em Espanha, dos quais 24
MW relacionados com a re‐potenciação de um parque eólico, e 102 MW no RdE (50 MW Itália; 38
MW Polónia; 10 MW Bélgica; 4 MW França). Na AdN 199 MW estavam em construção relativo ao
projecto Prairie Queen (Kansas; EUA), do qual a EDPR vendeu uma participação de 80% em Dez‐18
(mantendo a responsabilidade de construção do projecto até ao CoD). Em termos de offshore, a
EDPR tinha no Reino Unido 316 MW em construção do projecto Moray East e em Portugal, 14 MW
do projecto flutuante Windplus.

Eventos: 
• Os resultados de 1T19 serão publicados a 8 de Maio de 2019, antes da abertura da Euronext Lisbon.




