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EDP 

EDP INVESTE MAIS 22 MILHÕES DE EUROS EM ENERGIA RENOVÁVEL 

 

A ENERNOVA – Novas Energias, empresa do Grupo EDP, inaugurou no dia 21 de Janeiro, 

 

 

 

 

 

 

Este Parque – ligado à rede eléctrica pública desde o dia 13 de Julho de 2004 – tem uma 

potência total instalada de 20 MW, com uma produção média anual de cerca de 52 GWh, 

e é composto por 10 aerogeradores de 2 000 KW de potência unitária. Trata-se de um dos 

maiores parques construídos em Portugal até esta data. 

Está prevista a sua ampliação durante o corrente ano, através do reforço de potência em 

mais 6 MW, com a instalação de mais 3 aerogeradores. 

 

 

com a presença do Ministro das Actividades 

Económicas e do Trabalho, Eng.º Álvaro 

Barreto, o Parque Eólico de Vila Nova, na 

freguesia com o mesmo nome, concelho de 

Miranda do Corvo. 
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O investimento global foi de cerca de 22 milhões de euros, tendo sido comparticipado pelo 

Programa Energia do POE/PRIME com um incentivo, não reembolsável, de 2,7 milhões de 

euros.  

A energia produzida por este Parque Eólico equivale ao consumo anual de electricidade de 

um aglomerado populacional de cerca de 25 000 habitantes. 

A construção do parque Eólico de Vila Nova reforça a vontade do Grupo EDP em promover 

a produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis, contribuindo para o 

desenvolvimento económico numa base sustentável do concelho e da região, já que a 

Câmara Municipal de Miranda do Corvo irá beneficiar de parte da receita gerada pela 

venda da energia produzida à Rede Eléctrica Nacional. 

Em Portugal o Grupo EDP gere, actualmente, um total de 150 MW eólicos, detendo ainda 

em construção e em licenciamento uma carteira de projectos que permitirá triplicar esta 

potência nos próximos dois anos, e dar assim um forte contributo para que Portugal 

cumpra os objectivos definidos na Directiva Comunitária das Energias Renováveis, de 28 

de Setembro de 2001. 

A nível Ibérico o Grupo EDP prevê instalar cerca de 2500 MW até 2010, valor que 

representará uma quota próxima dos 20% em relação ao somatório dos mercados eólicos 

em ambos os países. 

 

 

 

 

 


