
 

 

Contactos para a 
imprensa:   
Rafael Solís, Diretor de 
Comunicação Corporativa 
e Gestão de Stakeholders 
Correio eletrónico: 
rafael.solis@edpr.com 
 

EDP Renováveis e Microsoft assinam contratos de compra e 

venda de energia eólica em Ohio, nos Estados Unidos  

 
Madrid, 7 de março de 2019: A EDP Renováveis, SA («EDPR»), líder mundial no sector 

das energias renováveis e um dos produtores de energia eólica mais importantes do 

mundo, através da sua participada a 100%, a EDP Renewables North America LLC (EDPR 

NA), assinou com a Microsoft Corp. dois contratos de compra e venda de eletricidade (PPA, 

na sua sigla em inglês) com 15 anos de duração para um total de 125 MW para estabelecer 

o parque eólico Timber Road IV, no Condado de Paulding (Ohio, EUA).  

Espera-se que o parque eólico Timber Road IV, com uma capacidade de 125 MW, inicie as 

suas operações ainda este ano e produza eletricidade limpa suficiente para abastecer 

anualmente mais de 36 mil famílias médias em Ohio. O parque eólico irá criar 

oportunidades em termos de emprego, rendimentos através de impostos sobre a 

propriedade para o Governo local e rendimentos por arrendamento de terrenos que os 

agricultores e proprietários de terrenos da região irão receber.  

Este tipo de contrato constitui um exemplo claro da capacidade de a EDP Renováveis 

trabalhar com clientes corporativos, contribuindo para atingir os seus objetivos 

relacionados com a energia renovável e a redução de emissões de carbono. 

O parque eólico Timber Road IV irá converter-se no quarto parque eólico em 

funcionamento da EPDR em Ohio e no seu terceiro parque eólico operacional no Condado 

de Paulding. Os quatro parques eólicos somam uma capacidade total de 392 MW e 

representam mais de 40% da capacidade de energia eólica instalada do estado. Os três 

parques eólicos operacionais da EDPR em Ohio fornecem energia a 76 mil famílias médias.  

Estes PPAs fazem parte do anúncio feito pela EDPR a 24 de julho de 2018. 

 

 

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 
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sustentabilidade. A EDP fez parte do Índice Dow Jones Sustainability durante 11 anos 

consecutivos.  

Para obter mais informação, consulte www.edpr.com 

 

Sobre a Microsoft 

A Microsoft (Nasdaq «MSFT» @microsoft) permite a transformação digital na era da 
nuvem e avanços inteligentes. Tem por missão capacitar todas as pessoas e todas as 
organizações do mundo para alcançarem mais. 

 

 


