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Ventinveste assegura financiamento para construção de parques eólicos 

 
A Galp Energia, através da empresa participada Ventinveste, S.A. (Ventinveste), e no âmbito do projeto eólico já 

existente, informa que foi estabelecido um conjunto de acordos com fornecedores e entidades financeiras para a 

construção de quatro parques eólicos com uma capacidade instalada global de 171,6 MW, que resultam da fase B do 

concurso anteriormente realizado pelo Estado Português. 

 

O projeto, denominado “Âncora”, será desenvolvido no âmbito de uma parceria entre a Ventinveste e a Ferrostaal 

GmbH, e será financiado em regime de project finance. O montante de financiamento, de €175 m, foi assegurado 

junto de um sindicato bancário formado pelo BPI, o ING e o Santander. 

  

A construção dos parques eólicos inicia-se em dezembro de 2014, prevendo-se que seja concluída faseadamente até 

finais de 2016. 

  

Esta operação foi autorizada pelo Governo português, permitindo concretizar uma parte substancial da capacidade 

instalada atribuída à Ventinveste. 

 

A Ventinveste, detida conjuntamente pela Galp Energia e pela Martifer, controla em 50% o projeto Âncora.  
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, 
consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores 
importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório 
& Contas da Galp Energia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013. A Galp Energia não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou 
dever de, elaborar ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas 
neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 
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