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Informação 
Privilegiada 

EDPR entra no Vietname com projeto solar PV de 28 
MWac 
 

Madrid, 30 de junho de 2021: A EDP Renováveis, SA (“EDPR”) chegou a um acordo com 
a Trina Solar, líder mundial no fornecimento de PV e soluções totais de energia 
inteligente, para a aquisição de um projeto solar PV de 28 MWac (35 MWdc) por um 
valor total de $36M (“Transação”). 

O projeto Trung Son Solar PV, localizado na província de Khanh Hoa, Vietname, 
encontra-se em operação desde dez-2020. O projeto tem um Contrato de Aquisição de 
Energia (“CAE”) com a Vietnam Electricity (“EVN”) associado a um Feed-in Tariff (“FiT”) 
a 20 anos. 

O Vietname é uma das economias com crescimento mais acelerado no Sudoeste 
Asiático com a procura de energia a aumentar c.10% ao ano. Energia térmica 
representa c.50% do mix de capacidade e a dependência energética aumentou 
significativamente com importação líquida atualmente a representar c.30% do total da 
procura de energia. 

Com o objetivo de aumentar o peso de RES no mix energético, e alavancando no forte 
recurso eólico e solar do país, o Vietname definiu ambiciosos objetivos de crescimento 
para RES no seu Plano de Desenvolvimento Energético VIII (“PDP8”), ambicionando 
alcançar 30% da sua capacidade através de RES até 2025 e 37 GW de capacidade 
eólica e solar PV instalada até 2030, o que implica adições de 28 GW de capacidade 
eólica e solar PV até 2030. O crescimento em RES está a ser suportado por um esquema 
de FiT a 20 anos com um quadro regulatório estável, enquanto que nos próximos anos 
espera-se que o crescimento se baseie em leilões e no crescimento do mercado de CAEs 
privados. 

A entrada no mercado do Vietname está dentro do contexto do Plano de Negócios 
2021-25 da EDPR e representa um primeiro passo no estabelecimento da posição da 
EDPR na região da Ásia-Pacífico, onde a EDPR estima investir parte dos c.5% do capital 
alocado a Outras geografias dentro do plano de crescimento de 20 GW até 2025, 
oferecendo diversificação e opcionalidade de crescimento, reforçando a posição da 
EDPR como líder global em renováveis. 

A assinatura e conclusão da Transação já ocorreram. 

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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