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A EDPR entra no mercado Chileno com um portfólio
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Reuters:
EDPR.LS
Bloomberg: EDPR PL

Madrid, 28 de maio de 2021: A EDP Renováveis, SA (“EDPR”) entrou em acordos para
adquirir um portfólio eólico e solar com 628 MW no Chile com o início de operações
esperado entre 2023 e 2025 (“Transação”).
A Transação foi alcançada através de dois acordos em separado com a Atacama
Energy Holdings SpA (“Atacama Energy”) e com a Lader Energy Chile SpA (“Lader
Energy”) por um valor total de até $38 milhões, dependendo da concretização de
objetivos pré-definidos para cada projeto. O portefólio consiste em:
• um parque eólico de 77 MW com um Contrato de Aquisição de Energia (“CAE”) a 20
anos, que se espera que entre em operação em 2023;
• 551 MW de projetos em desenvolvimento, incluindo dois projetos eólicos com um
total de 297 MW e um projeto solar de 254 MWac, que participarão nos próximos leilões
regulados e no mercado de CAEs no Chile, pretendendo entrar em operação até 2025.
O setor elétrico Chileno é de dimensão relevante e é ainda altamente dependente da
geração térmica, que atualmente representa c.50% da geração. Relativamente a
renováveis, o Chile tem fortes fundamentais tanto para vento como para solar e um
quadro regulatório estável com visibilidade sobre CAEs de longo prazo através de
leilões regulados e do crescente mercado de CAEs privados. Adicionalmente, o Chile
definiu planos ambiciosos para acelerar a transição para energia renovável, com um
plano nacional para atingir 20% da sua energia vinda de fontes renováveis não-hídricas
até 2025, 60% até 2035 e 70% até 2050, e tem ainda potencial para o desenvolvimento
de projetos de hidrogénio verde de grande escala, dando ao país um potencial de
crescimento em renováveis atrativo a longo prazo.
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Este portfólio permite à EDPR estabelecer a sua presença no Chile com um portfólio de
dimensão, tecnologicamente diversificado e em diferentes fases de desenvolvimento,
incluindo 77 MW de capacidade eólica já assegurada. A EDPR procurará oportunidades
adicionais de crescimento em eólica, solar e hidrogénio verde no país, com o objetivo de
participar ativamente na transição energética no Chile. Este portfólio reforça também a
presença da EDPR na LatAm, onde atualmente tem 0,4 GW de capacidade operacional
e 1,1 GW de capacidade assegurada no Brasil e 0,5 GW assegurados na Colômbia.
A entrada no mercado Chileno está dentro do contexto do Plano de Negócios 2021-25
da EDPR, oferecendo diversificação e opcionalidade de crescimento, reforçando a
posição da EDPR como líder global em renováveis.
A conclusão da transação do projeto eólico de 77 MW está sujeita a aprovação
regulatória e outras condições precedentes. A conclusão da transação dos 551 MW de
projetos em desenvolvimento ocorreu em simultâneo com a celebração dos acordos.
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