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 EDP patrocina Rip Curl Pro Portugal 2011 

 

Lisboa, 13 de Julho 2011 – A EDP patrocina este ano o Rip Curl Pro 

Portugal 2011. Na 3ª edição do campeonato de Surf, a EDP vai marcar 

a sua presença, reforçando a sua aposta em práticas sustentáveis e 

incentivando também a prática do desporto, o que aliás já vem sendo 

feito ao longo do ano com o apoio do Grupo a provas como o Bike 

Tour e as Maratonas de Lisboa e no Porto.  

Numa altura em que o Grupo aposta no desenvolvimento das 

energias offshore, nomeadamente com o seu projeto Windfloat, que 

será instalado ao largo da costa portuguesa ainda este ano, este 

apoio é um marco na estratégia de comunicação do Grupo. 

 

Sobre a EDP - A EDP – Energias de Portugal, SA é um operador de 

soluções energéticas que desenvolve as suas atividades nas áreas de 

produção, comercialização e distribuição de eletricidade e 

comercialização e distribuição de gás.  

 

Hoje, o Grupo EDP está presente em 13 países.  

 

É um dos maiores grupos económicos não-financeiros português, um 

dos maiores  “players” do sector energético na Península Ibérica e o 

3º maior produtor mundial de energia eólica.  
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Está presente na produção, distribuição e comercialização de 

eletricidade no Brasil, ocupando neste segmento a 3ª posição no 

“ranking” nacional. 

Nos índices Dow Jones de Sustentabilidade, os mais exigentes do 

mundo, a EDP é número 1 no Mundo, no sector da electricidade. 

Sobre o Projecto Windfloat - A EDP, a InovCapital e a Principle Power, 

Inc. (Principle Power) assinaram um acordo de projeto e um contrato 

em regime chave-na-mão, para a implantação de um protótipo 

WindFloat equipado com um aerogerador de 2 megawatts (MW), ao 

largo da costa portuguesa. A EDP, a InovCapital, a Principle Power, a 

Vestas Wind Systems A/S, a A. Silva Matos (ASM) e o Fundo de Apoio 

à Inovação (FAI) são alguns dos parceiros deste projeto. 

 

O WindFloat é uma estrutura flutuante patenteada, com design 

simples e económico, para suporte de aerogeradores offshore. As 

funcionalidades inovadoras do WindFloat, porque atenuam os 

movimentos induzidos pelas ondas e pelos aerogeradores, permitem 

implantar aerogeradores offshore em locais antes inacessíveis, onde a 

água excede os 50 m de profundidade e os recursos eólicos são 

superiores.  

O projeto prevê a implantação, pela Principle Power, de um protótipo 

WindFloat, equipado com um aerogerador offshore Vestas V80 de 2,0 

MW, ao largo da costa portuguesa ainda este ano. O sistema será 

testado na Aguçadoura, um parque ligado à rede da EDP, por um 

período não inferior a 12 meses, com o objectivo de validar o 

desempenho da integração entre o WindFloat e o aerogerador.  

 


