A TOTAL EREN ANUNCIOU A CONCLUSÃO PELA GENERG, UMA EMPRESA
NOVENERGIA, DAS OBRAS DE SOBREEQUIPAMENTO NOS SEUS TRÊS PRINCIPAIS
PARQUES EÓLICOS EM PORTUGAL
Portugal, 29 de julho de 2022 – A GENERG, empresa do Grupo NOVENERGIA, detida a 100% pela Total Eren, um dos
principais produtores independentes de energia renovável (IPP) com sede em França, concluiu em julho o sobreequipamento dos seus 3 maiores parques eólicos em Portugal.
Este processo veio acrescentar uma potência de 52,8 MW eólicos ao seu portfolio de equipamentos de produção de
eletricidade a partir de fontes renováveis, contando agora com uma potência eólica instalada total no país de cerca
de 500MW.
Estes três novos parques eólicos, são compostos por algumas das maiores e mais potentes turbinas eólicas atualmente
existentes no mercado e colocam a GENERG/NOVENERGIA numa posição de vanguarda nesta área, tendo sido um dos
primeiros players de renováveis do setor a sobre-equipar os seus parques eólicos.
Este foi um intenso e cuidadosamente planeado processo de construção que termina agora com sucesso, com a
instalação e colocação em serviço da última máquina do sobre-equipamento do Parque Eólico da Gardunha. A tabela
abaixo apresenta as principais informações sobre os 3 novos parques da GENERG:
PROJECTO

SOBRE EQUIPAMENTO DO CARAMULO

POTÊNCIA

19,2 MW

PRODUÇÃO ANUAL PREVISTA

62,1 GWh

TURBINAS
MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS
INÍCIO DE EXPLORAÇÃO

4 turbinas NORDEX N149 (4.8MW)
Tondela, Vouzela e Oliveira de Frades
1º Trimestre 2022

PROJECTO

SOBRE EQUIPAMENTO DA GARDUNHA

POTÊNCIA

21,0 MW

PRODUÇÃO ANUAL PREVISTA

57,4 GWh

TURBINAS
MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS
INÍCIO DE EXPLORAÇÃO

5 turbinas ENERCON E138 (4,2 MW)
Oleiros, Fundão e Castelo Branco
1º trimestre de 2022

PROJECTO

SOBRE EQUIPAMENTO DO PINHAL INTERIOR

POTÊNCIA

12,6 MW

PRODUÇÃO ANUAL PREVISTA

36,4 GWh

TURBINAS
MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS
INÍCIO DE EXPLORAÇÃO

3 turbinas ENERCON E138 (4,2 MW)
Proença-a-Nova
2º Trimestre 2022

Para os 3 projetos de sobre-equipamento do Caramulo, Gardunha e Pinhal Interior, com uma capacidade total de 52,8
MW, o financiamento, estruturado em regime de project finance, foi concluído entre uma sub-holding do Grupo que
detém as 3 SPVs para estes projetos e um sindicato bancário composto por duas entidades bancárias.
No caso do Parque Eólico do Caramulo, e em simultâneo com os trabalhos de sobre-equipamento, foi também
efetuada no final de 2021, uma extensão do Parque existente com uma nova turbina Nordex N149 de 4.8 MW, para
juntar aos 90 MW já instalados naquele local.
A relação de proximidade com as Câmaras Municipais e todas as entidades locais e nacionais envolvidas neste
processo, que demonstraram sempre total disponibilidade e entendimento para a resolução dos problemas que foram
surgindo, foram assim também um fator fundamental para o sucesso deste ambicioso processo pioneiro no nosso
país.
As equipas técnicas da GENERG estão neste momento empenhadas na concretização de um novo parque eólico na
zona centro de Portugal e num segundo momento do processo de sobre-equipamento de alguns dos seus restantes
parques eólicos, prevendo o arranque destes projetos durante o ano de 2023.

Sobre a GENERG
Fundada em 1988 e sedeada em Portugal, a
GENERG parte do Grupo NOVENERGIA que reúne
um conjunto de empresas que têm por missão a
construção e exploração de aproveitamentos de
produção de eletricidade a partir de fontes
renováveis, valorizando recursos endógenos.
O Grupo NOVENERGIA tem em funcionamento na
Europa um portfolio constituído por cerca de 566
MW eólicos, 92 MW solares fotovoltaicos e 33MW
hídricos.
Em 2019 a NOVENERGIA foi adquirida pela TOTALEREN,
Para o seu desenvolvimento a GENERG, desde bem
cedo atribuiu alta prioridade à estruturação da sua
capacidade técnica, com a constituição de equipas
multidisciplinares abrangendo as diversas
especialidades de engenharia presentes nos seus
projetos, como também as dimensões jurídicas e
de finanças e tecnológica, num total de cerca de
100 colaboradores.
Mais informações em www.generg.pt

Sobre a TOTAL EREN
Fundada em 2012 por Pâris Mouratoglou e David Corchia, a Total Eren desenvolve, financia, constrói e opera aproveitamentos
de energia renovável (solar, eólica, hídrica) representando uma capacidade instalada de 3.500 MW em operação em todo o
mundo. Por meio de parcerias com entidades locais, a Total Eren está atualmente a desenvolver inúmeros projetos de energia
em países e regiões onde as energias renováveis representam uma resposta economicamente viável à crescente demanda de
energia, na Europa, na Ásia Central e do Sul, na Ásia-Pacífico, na América Latina e em África. O objetivo é atingir uma capacidade
instalada global de mais de 5 GW até 2022. Desde dezembro de 2017, a TotalEnergies, a maior empresa de energia, participa
como acionista da Total Eren.
Visite-nos em www.total-eren.com
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