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EDPR apresenta Plano de Negócios 2023-2026 com a 
ambição de liderar a descarbonização da economia 

Madrid, 2 de março de 2023: EDP Renováveis, S.A. (“EDPR” ou “Sociedade”) apresenta 

hoje o seu Plano de Negócios para o período de 2023-2026. Em antecipação à 

apresentação na sua totalidade, a EDPR informa o mercado dos principais destaques do 

referido Plano, descritos abaixo, que refletem o compromisso da Sociedade de liderar a 

descarbonização da economia global como a maior empresa cotada europeia 100% 

renovável. Os principais destaques são: 

• Aceleração do crescimento para >4 GW/ano, totalizando ~17 GW de adições em 2023-

2026, praticamente duplicando a sua capacidade instalada Eólica e Solar até 2026 (vs. 

2020). 

• Intenção de lançar um aumento de capital de ~€1 mil milhões para suportar o plano de 

crescimento (tema objeto de comunicado autónomo divulgado hoje ao mercado). 

• Foco nos mercados estruturais da Sociedade com baixo risco: América do Norte (7,4 

GW de adições), Europa (5,6 GW de adições), América do Sul (2,2 GW de adições), 

APAC (1,2 GW em adições) e Offshore (0,7 GW de adições líquidas). 

• Execução de ~€20 mil milhões de investimento bruto em 2023-2026, direcionado para 

Eólico Onshore (40%), Solar Utility Scale (40%) e o restante em tecnologias emergentes 

(20%) como Solar Distribuído, Eólico Offshore, Baterias e Hidrogénio. 

• Manutenção da estratégia de Rotação de Ativos da EDPR, traçando o objetivo de 

proveitos de ~€7 mil milhões até ao final de 2026 (representando ~30% das novas 

adições). 

• Preservação do compromisso de manter Receitas e Capex perto de um alinhamento a 

100% com a Taxonomia da UE, contribuindo para a transição energética. 

• Alcance de um EBITDA de ~€3,0 mil milhões até 2026, com um crescimento anual 

médio (CAGR) de ~9% em 2022-2026 e um Resultado Líquido recorrente de ~€0,9 mil 

milhões até 2026, com um crescimento anual médio (CAGR) de ~9% em 2022-2026. 

• Manutenção de um balanço sólido, com um objetivo de rácio Dívida Líquida/EBITDA de 

~3,2x até 2026. 

• Implementação de um programa de Scrip Dividend que estabelece um novo objetivo de 

pay-out dividend entre 30-50%, mais alinhado com outras empresas do setor renovável. 

O Plano de Negócios da EDPR para 2023-2026 reafirma claramente a ambição da 

Sociedade de encarar o desafio de ser uma empresa global 100% renovável líder de um 

novo setor energético que é um pilar crucial na transição para um planeta Net Zero. 

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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