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EDPR assegura contratos de longo-prazo para 187 
MW nos leilões de energia renovável em Espanha e 
Itália 
 

Madrid, 27 de janeiro de 2021: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) assegurou contratos 
de longo-prazo nos leilões de energia renovável em Espanha e Itália. 

Em detalhe, no leilão em Espanha, um portfólio de 6 projetos de energia eólica e solar, 
incluindo projetos híbridos, com uma capacidade instalada total de 143 MW foram 
assegurados. Os projetos deverão ter o início das operações em 2022 e 2023. Estes 
contratos de longo-prazo reforçam a presença da EDPR em Espanha com 2,3 GW em 
operação e cerca de 0,4 GW já assegurados no país para os próximos anos. 

No leilão em Itália, um projeto eólico de 44 MW e com o início de operações esperado 
para 2022, também foi assegurado. Em Itália, a EDPR tem 271 MW em operação e mais 
de 0,2 GW assegurados para os próximos anos. 

Ao dia de hoje, a EDPR tem assegurado globalmente 6,7 GW de projetos que se 
esperam que entrem em operação a partir de 2021. 

O sucesso da EDPR em assegurar novos contratos de longo-prazo reforça o seu perfil 
de baixo-risco e a sua estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de 
projetos competitivos, inovadores e com visibilidade de longo-prazo. 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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