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EDP ASSEGURA CAE PARA 127,5 MW DE CAPACIDADE 

SOLAR E EÓLICA EM ESPANHA 

Lisboa, 16 de Setembro de 2021: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), através da 

sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) detida em 74,98%, assegurou um contracto 

de Aquisição de Energia (“CAE”) para 127,5 MW a 15 anos com a The Procter & Gamble 

Company (“P&G”), para a venda da energia verde produzida por um projecto solar de 100 

MWac e um projecto eólico de 47,5 MW, ambos em Espanha,  estimando-se que evite 

mais de 130 milhares de toneladas de emissões anuais de CO2. 

Em detalhe: 

• O parque solar Peñaflor, em Valladolid, com 100 MWac de capacidade instalada e 

com início de operações esperado para 2023; 

• O projecto eólico Sierra de la Venta, em Albacete, com 47,5 MW de capacidade 

instalada e com início de operações esperado para 2023 (27,5 MW assegurados 

com o CAE com a P&G, enquanto que os restantes 20 MW foram já assegurados 

através de um CAE anunciado em mai-21). 

Com este novo acordo, a EDP tem agora 0,6 GW de capacidade assegurada em Espanha 

para instalar de 2021 em diante. 

O sucesso da EDP em assegurar novos CAEs reforça a sua estratégia de crescimento 

baseada no desenvolvimento de projectos competitivos com perfil de baixo-risco, 

promovendo a aceleração da transição energética e descarbonização da economia. 

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do 

Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-

A do Código dos Valores Mobiliários. 
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