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ENEL GREEN POWER ESPANHA GANHA 42 MVA NO PRIMEIRO LEILÃO SOLAR 

FLUTUANTE NA PENÍNSULA IBÉRICA, LOCALIZADO NO ALTO DA ALBUFEIRA DO 

RABAGÃO 

 

A Enel Green Power Espanha recebeu um direito de ligação de 42 MVA para a instalação 

de um projecto de energia solar fotovoltaica flutuante na albufeira do Alto do Rabagão. 

A empresa investirá aproximadamente 115 milhões de euros na construção deste 

projecto, que entrará em funcionamento em 2026. 

 

Lisboa, 5 de Abril de 2022 - A Enel Green Power Espanha ganhou o primeiro leilão solar 

flutuante em albufeiras na Península Ibérica com uma ligação de 42 MVA com direito a instalar 

um projecto de energia solar fotovoltaica flutuante na albufeira do Alto do Rabagão. 

Esta adjudicação à Enel Green Power envolverá um investimento de 115 milhões de euros para 

desenvolver o seu primeiro projecto com estas características. 

"A Enel Green Power Espanha continua o seu compromisso com Portugal, na sequência do 

projecto vencedor do concurso de transição justa no Pego e vamos investir neste projecto 

inovador de produção renovável, como o solar flutuante", disse o Diretor Geral da Enel Green 

Power Espanha, Rafael González. 

Este é o segundo contrato ganho pela Enel Green Power Espanha em Portugal num curto espaço 

de tempo, depois ter vencido o recente concurso do Pego, no qual a empresa já está a trabalhar. 

O projecto é um híbrido de tecnologias renováveis, armazenamento e hidrogénio verde, todos 

com uma elevada componente social, e irá requerer um investimento de 600 milhões de euros. 

A Enel Green Power® é a empresa do Grupo Enel dedicada ao desenvolvimento e a gestão de 

energias renováveis em todo o mundo, com presença nas Américas, Europa, Ásia, África e 

Oceania. Líder mundial no setor de energia limpa, com uma capacidade gerenciada de cerca de 

54 GW e um mix de geração que inclui energia eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, a Enel 

Green Power é uma empresa de vanguarda em matéria de integração de tecnologias inovadoras 

em usinas de energia renovável. 


