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EDPR alcança novo CAE para projeto solar de larga 
escala com sistema de baterias nos EUA 
 

Madrid, 7 de Agosto de 2019: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da sua 

subsidiária EDP Renewables North America LLC, chegou a acordo para um 

contrato de aquisição de energia (“CAE”) a 20 anos com a San Jose Clean Energy, 

para a venda de 100 MW de energia solar e 10 MW de armazenamento de 

energia relativos ao Sonrisa Solar Park.  

Como anunciado a 20 de junho de 2019, o projeto Sonrisa Solar Park já tinha 

assegurado um CAE de 100 MW de energia solar e 30 MW de armazenamento de 

energia, com a combinação de energia solar e sistema de armazenamento de 

energia projetada para aumentar eficiência e obter maior equilíbrio no 

fornecimento de energia. O projeto, que terá agora um total de 200 MW de 

energia solar e 40 MW de armazenamento de energia, está localizado no estado 

de Califórnia, nos EUA e tem início esperado das operações para 2022. 

Na sequência deste acordo, a EDPR já assegurou 1,8 GW de contratos a longo-

prazo nos EUA para projetos a serem instalados até 2022.  

Considerando este novo CAE, a EDPR tem atualmente assegurado 47% dos ~7,0 

GW de capacidade build-out global prevista para o período de 2019-2022, 

conforme anunciado no Strategic Update de 12 de março de 2019. 

O sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo risco e 

a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos 

competitivos e inovadores com visibilidade de longo-prazo. 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efectuada nos termos e para 

os efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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