
 
 

 
 

O Windfloat Atlantic começa a fornecer energia limpa 
em Portugal  
  
A primeira plataforma do parque eólico, depois de ter sido conectada no 
dia 31 de dezembro, permitirá abastecer a rede elétrica portuguesa com a 
energia produzida pela sua turbina eólica de 8,4 MW, a maior alguma vez 
instalada numa plataforma flutuante,a a nível mundial. 
 
O arranque deste parque eólico flutuante promove a diversificação da 
origem da energia, proporciona um acesso sem precedentes às áreas 
marinhas e representa um avanço tecnológico significativo em termos de 
descarbonização da economia. 

 
O Windplus é um consórcio formado pela EDP RENOVÁVEIS, ENGIE, 
REPSOL e PRINCIPLE POWER. 
 

 
Lisboa, 02 de janeiro de 2020: O WindFloat Atlantic está agora operacional. Após 
a instalaçãodo cabo que percorre os 20 km de distância entre o parque eólico e a 
estação instalada em Viana do Castelo, a primeira das três plataformas do projeto 
do consórcio Windplus foi conectada com sucesso dia 31 de dezembro. As outras 
duas unidades do projecto irão suceder-lhe, até atingir a capacidade de 25MW do 
parque. 

 
A estrutura da plataforma - com uma altura de 30 metros e uma distância de 50 
metros entre cada coluna - permite abrigar as maiores turbinas eólicas do mundo 
instaladas numa superfície flutuante, de 8,4 MW cada, o que contribui para 
aumentar a geração de energia e promove uma considerável redução nos custos 
associados ao ciclo de vida. O projecto deu recentemente mais um passo em frente 
quando a segunda das três plataformas chegou à sua localização final, há uns dias 
atrás. Quando estiver 100% operacional, o parque eólico, com seus 25 MW de 
capacidade instalada, será capaz de gerar energia suficiente para fornecer o 
equivalente a 60.000 habitantes por ano. 

 
O arranque deste parque eólico possibilita aceder a áreas marítimas sem 
precedentes e representa um avanço tecnológico significativo em termos de 
descarbonização da economia portuguesa. As plataformas do WindFloat Atlantic 
estão ancoradas no fundo do mar, por correntes, a mais de 100 metros de 
profundidade. Além disso, são desenvolvidas para que possam ser movimentadas 
por rebocadores comuns, ao contrário das instalações fixas que, por serem mais 
profundas, requerem embarcações mais caras para o transporte.  
 
De salientar ainda que a sua montagem em terra permite poupar nos custos 
logísticos, económicos e ambientais associados à construção marinha. Todas estas 



 
 

 
 

vantagens tecnológicas tornam viável a sua replicação em qualquer outra parte do 
planeta e em maior escala. 
 
 
Acerca do WindFloat Atlantic 
 
O projeto é liderado pelo consórcio Windplus, constituído pela EDP Renováveis 
(54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) e Principle Power Inc. (1,2%). O projeto 
WindFloat Atlantic vem na esteira do sucesso do protótipo WindFloat1 que esteve 
em funcionamento de 2011 a 2016. O protótipo de 2 MW produziu energia 
ininterruptamente ao longo de cinco anos com sucesso, sobrevivendo 
completamento ileso a condições climatéricas extremas, incluindo ondas de até 17 
metros de altura e ventos de 60 nós. 
  
As plataformas foram construídas em cooperação entre os dois países da Península 
Ibérica: duas das plataformas foram fabricadas nos estaleiros de Setúbal (Portugal) 
e a terceira nos estaleiros de Avilés e Ferrol (Espanha). O projeto usa tecnologia 
WindFloat inovadora que permite que as plataformas eólicas sejam instaladas em 
águas profundas, inacessíveis até à data, onde os recursos eólicos abundantes 
podem ser aproveitados.  

 
Esta iniciativa teve o apoio de instituições públicas e privadas, incentivando as 
empresas que são líderes nos seus respetivos mercados a participar no projeto, 
com o apoio financeiro do Governo de Portugal, da Comissão Europeia e do Banco 
Europeu de Investimento.  

 
Os parceiros que possibilitaram este projeto são a Principle Power, a joint venture 
entre a Navantia/Windar, o Grupo A. Silva Matos, Bourbon, o fornecedor de 
turbinas eólicas Vestas MHI e o fornecedor de cabos dinâmico, a JDR. 
 

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 alta qualidade e uma das 

maiores capacidades de exploração no mercado, a EDPR registou um crescimento 

pujante nos últimos anos e está hoje presente em 14 mercados internacionais 

(Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, 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 faz parte do Índice 

Dow Jones Sustainability há onze anos consecutivos.  

 



 
 

 
 

Acerca da ENGIE 

O nosso grupo constitui um ponto de referência a nível mundial em termos de 

serviços e soluções energéticas com baixas emissões de carbono. Em resposta à 

urgência das alterações climáticas, a nossa ambição é tornarmo-nos no líder 

mundial na transição para as emissões de carbono nulas "como um serviço" para 

os nossos clientes, nomeadamente para empresas mundiais e entidades locais. 

Baseamo-nos nas nossas principais atividades (energias renováveis, gás, serviços) 

para oferecermos soluções integrais competitivas. 

Com os nossos 160 mil empregados e os nossos clientes, parceiros e partes 

interessadas, constituímos uma comunidade de construtores imaginativos 

(Imaginative Builders), comprometida dia a dia com um progresso mais 

harmonioso. 

Volume de negócios em 2018: 60,6 mil milhões de euros. O Grupo está cotado nos 

mercados de valores de Paris e Bruxelas (ENGI) e está representado nos principais 

índices financeiros (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, 

MSCI Europe) e índices não financeiros (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo 

Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 

Acerca da Repsol 

A Repsol é uma empresa global presente ao longo de toda a cadeia de valor da 

energia. A empresa emprega mais de 25 000 pessoas e os seus produtos são 

vendidos em mais de 90 países, chegando a 10 milhões de clientes. Produz 700 mil 

barris de equivalente de petróleo por dia e tem um dos sistemas de refinação mais 

eficientes da Europa, capaz de processar mais de um milhão de barris de crude por 

dia. A empresa está bem posicionada para a transição energética com ênfase no 

desenvolvimento de projetos de produção de gás. Opera ativos de produção de 

eletricidade com baixas emissões, incluindo projetos de energia fotovoltaica e é 

pioneira no desenvolvimento de iniciativas de mobilidade para criar novas soluções 

e fontes de energia para os transportes. A Repsol distribui e comercializa 

combustíveis e lubrificantes através das suas mais de 4700 estações de serviço em 

Espanha, Portugal, Peru, Itália e México, tornando-a num líder do setor. Além 

disso, é o maior interveniente no mercado de gás de petróleo liquefeito (GPL) em 

Espanha.  

Acerca da Principle Power 

A Principle Power é uma empresa energética global de desenvolvimento, 

tecnologia e prestação de serviços destinados ao aproveitamento dos recursos 



 
 

 
 

energéticos mundiais, proporcionando acesso a parques eólicos provisionais e 

offshore em águas profundas anteriormente inacessíveis. 

Com a sua já comprovada e procurada tecnologia WindFloat, a Principle Power é o 

líder no mercado da energia eólica offshore. Ao simplificar a forma como a energia 

eólica offshore é implantada, esta tecnologia única auxilia o desenvolvimento 

contínuo da indústria eólica offshore como um todo, abre novos mercados em 

águas profundas e tem o potencial de reduzir substancialmente o custo e o perfil 

de risco dos projetos eólicos offshore a nível global.  

 

Contactos para a imprensa: 
 
EDPR: Rafael Solís 
Director of Corporate Communication & Stakeholders Management 
rafael.solis@edpr.com 
Página Web: www.edpr.com 
 
ENGIE: 
Tel.: +33 (0)1 44 22 24 35  
engiepress@engie.com  
 
Contacto de Relações com investidores:  
Tel.: +33 (0)1 44 22 66 29  
ir@engie.com 

 
Repsol: 
Communication Executive Managing Division 
prensa@repsol.com 
Página Web: www.repsol.com 
 
Principle Power: 
Nailia Dindarova 
Public Affairs Lead 
ndindarova@principlepowerinc.com 
Página Web: www.principlepowerinc.com 

 

 

 


