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EDP ASSEGURA CAE PARA PROJETO SOLAR DE 

200 MW NOS EUA 

Lisboa, 1 de agosto de 2022: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP ou Sociedade”), 

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

Contrato de Aquisição de Energia (“CAE”) para a venda de energia limpa produzida por um 

projeto solar nos EUA com 200 MWac de capacidade. 

O projeto está localizado no estado da Califórnia e, além dos 200 MWac de tecnologia 

solar, dispõe ainda de 150 MW de capacidade em baterias. Espera-se que o projeto entre 

em operação em 2024. 

Com este novo projeto, a EDP tem agora 10,8 GW assegurados de um total de 20 GW de 

objetivo para adições em 2021-25, conforme anunciado no Capital Markets Day da EDP 

em fevereiro de 2021. Adicionalmente, esta transação permite à EDP alcançar 5 GW de 

capacidade solar assegurada para 2021-25 – tanto de grande escala como de distribuído – 

e que se compara com os 9 GW de objetivo de capacidade solar instalada para o mesmo 

período. 

O sucesso da EDP em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo risco e estratégia 

de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade 

de longo-prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da 

economia. 

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

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