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EDP Renováveis assegura um CfD de longo prazo no leilão 

Grego de energia 

 
Madrid, 17 de Dezembro de 2018: A EDP Renováveis (Euronext: EDPR), líder mundial 

no sector das energias renováveis e um dos produtores de energia eólica mais 

importantes do mundo, assegurou um Contract for Diference (CfD) de 20 anos, na 

sequência do leilão de energia eólica Grego, para a venda de geração eólica produzida 

pelo parque Aerorrachi com 15 MW de capacidade. O projecto, localizado na região 

norte da Grécia, deverá entrar em operação até 2021.  

A 4 de Julhode 2018, a EDPR anunciou a entrada na Grécia com a atribuição de um CfD 

de 20 anos para o parque eólico Livadi de 45 MW. Com este novo contrato, a EDPR 

reforça a sua presença num novo mercado com um desenvolvimento sustentável do 

seu recurso de energia renovável.  

Como parte da sua estratégia de crescimento, a EDPR continua a analisar 

oportunidades de crescimento, enquanto desenvolve projectos rentáveis focados em 

países com perfil de baixo risco e estabilidade regulatória. 

 

Acerca da EDP Renováveis (EDPR) 

A EDP Renováveis (Euronext: EDPR) é líder mundial no sector das energias renováveis 

e é o quarto produtor mundial de energia eólica. Com uma sólida carteira de projetos 

em desenvolvimento, ativos de qualidade máxima e uma capacidade de exploração 

líder no mercado, a EDPR registou um crescimento pujante nos últimos anos e está 

hoje presente em treze mercados internacionais (Bélgica, Brasil, Canadá, França, 

Grécia, Itália, México, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Reino Unido e Estados 

Unidos). A Energias de Portugal, S.A. («EDP»), o acionista principal da EDPR, é uma 

companhia elétrica internacional líder em criação de valor, inovação e 

sustentabilidade. A EDP fez parte do Índice Dow Jones Sustainability durante onze 

anos consecutivos.  

Para obter mais informação, consulte www.edpr.com 

 


