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EDP CONCLUI VENDA DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE 
MASCARENHAS (“ENERGEST”) 

 
Lisboa, 07 de dezembro de 2022: No seguimento da informação divulgada ao mercado 

em 30 de agosto de 2022, a EDP – Energias de Portugal, S.A (“EDP”), através da sua 

subsidiária EDP - Energias do Brasil S.A., detida em 57,55%1, informa que concluiu hoje 

a venda de 100% do capital social da Energest S.A., detentora da central hidroelétrica 

de Mascarenhas, à VH GSEO UK Holdings Limited, subsidiária da Victory Hill Global 

Sustainable Energy Opportunities.  

A transação foi concluída em linha com os termos e condições previamente 

divulgados, no valor total de R$ 1.225 milhões, tendo recebido, na presente data, o 

valor de R$ 800 milhões deduzidos dos dividendos antecipados e ajustes de caixa 

resultando no valor líquido de R$ 708 milhões (€ 129 milhões, considerando uma taxa 

de câmbio de 5,47 €/R$). 

A central hidroelétrica de Mascarenhas possui 198 MW de capacidade instalada e está 

situada no Estado de Espírito Santo, no Brasil.  

Com esta transação a EDP reduz o peso da geração convencional e, nomeadamente, 

da exposição hídrica no Brasil, em linha com o plano estratégico 2021-2025 

apresentado ao mercado em fevereiro de 2021. 

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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1A EDP detém diretamente 56,05% da EDP Brasil, mas consolida 57,55% por intermédio 

do ajuste da detenção de ações próprias.  


