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EDP BRASIL ANUNCIA PROGRAMA DE COMPRA DE ACÇÕES 
PRÓPRIAS E PROCESSO DE VENDA DE CENTRAIS HÍDRICAS 

Lisboa, 25 de Outubro de 2021: 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 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, 

S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

A EDP – Energias do Brasil, S.A. (“EDP Energias do Brasil” ou “Sociedade”) detida 

em 52,64%1 pela EDP, aprovou o cancelamento de 25.685.126 acções próprias, 

representando 4,3% do capital social da companhia; e (ii) o lançamento de um 

novo programa de recompra de até 23.558.500 acções ordinárias, a ser executado 

num prazo máximo de 18 meses. As aquisições serão efectuadas na Bolsa de 

Valores da B3 S.A., a preços de mercado. Este programa faz parte do processo 

contínuo de maximização de valor para os accionistas da EDP Brasil. 

Adicionalmente, a EDP Brasil comunica que tem conduzido um processo 

estruturado de alienação de 3 activos hídricos: Companhia Energética do Jari – 

CEJA (“Central Hídrica de Jari”), Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão S.A. 

(“Central Hídrica de Cachoeira Caldeirão”) e Energest S.A. (“Energest” ou “Central 

Hídrica de Mascarenhas”). Até o presente momento, não foram celebrados 

contractos definitivos para alienação de participações accionistas no âmbito do 

referido processo. Em linha com o plano estratégico de 2021-2025, os 

desinvestimentos nos activos hídricos reflectem a gestão do portfólio da 

Companhia com objectivo de redução de exposição ao risco hidrológico no Brasil. 

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. 

EDP – Energias de Portugal, S.A 

 
1 A EDP detém directamente 52,64% da EDP Energias do Brasil, mas consolida 54,89% por 
intermédio da detenção de acções próprias 


