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FORNECIMENTO DE AEROGERADORES RELATIVOS A UM
MÁXIMO DE 2,1 GW DE CAPACIDADE EÓLICA
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código
dos Valores Mobiliários, a EDP Renováveis, S.A. (“EDP Renováveis” ou
“EDPR”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao
público em geral:
A EDPR e a Vestas Wind Systems A/S (“Vestas”) assinaram hoje um
contrato global para o fornecimento de aerogeradores relativos a
um máximo de 2,1 GW de capacidade eólica.
A EDPR seleccionou a Vestas, líder mundial no fabrico de turbinas
eólicas, através de um processo de selecção competitivo para a
celebração de um contrato de fornecimento em larga escala de
turbinas eólicas, de acordo com os seguintes termos e condições
principais:
•

Encomenda inicial de 1.500 MW para fornecimento,
instalação e comissionamento em 2011 e 2012.

•

Opções de encomenda de capacidade adicional de até
600 MW, a serem exercidas em 2010 e 2011.

•

Flexibilidade de entrega na América do Norte, América do
Sul e Europa.

•
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Flexibilidade na escolha, para cada projecto, de modelos e
classes de turbinas eólicas comercialmente disponíveis, sob
aviso prévio.

•

Acordo para serviço de operação e manutenção durante 2
anos, prolongável a 5 ou 10 anos, com acordo de
assistência técnica subsequente (dependendo do projecto
em questão).
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No processo competitivo, a Vestas destacou-se entre os principais fabricantes de turbinas
eólicas, como o concorrente com a oferta de maior valor global, tendo em conta o
pipeline de curto prazo da EDPR, assim como as perspectivas de flexibilidade no
crescimento e os objectivos estratégicos da empresa.
Através deste contrato, a EDPR encomenda à Vestas a tecnologia eólica que permite
optimizar os factores de produtividade do seu pipeline e o custo global do activo,
possibilitando à EDPR obter uma vantagem competitiva na indústria de produção de
energia eólica.
O contrato entre a EDPR e a Vestas, dois líderes de topo na indústria, representa o maior
contrato para o fornecimento de turbinas anunciado a nível mundial nos últimos dois anos.
A escala e a diversificação geográfica de ambas as empresas permitiram a celebração
de um contracto que oferece à EDPR visibilidade na execução dos seus objectivos de
crescimento, melhorando ao mesmo tempo a gestão de risco da empresa no que respeita
aos diferentes cenários de mercado, regulação e ritmos de crescimento. Desta forma, a
EDPR consegue tirar o máximo benefício da sua carteira de projectos global.
A EDPR considera que o sucesso na combinação entre as opções de curto-prazo do seu
pipeline, com a flexibilidade na posição de compra de turbinas pós-2010 e o efeito de
escala na indústria, foram factores-chave para alcançar um acordo de elevada
importância estratégica reforçando o posicionamento da EDPR como líder mundial no
sector.
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