




A China Three Gorges Corporation (“CTG”) é uma empresa do Estado (“EE”) 

devidamente estabelecida e validamente existente sob as leis da República Popular da 

China com sede em Nº 1, Yuyuantan South Road, Haidian District, Pequim 100038, China, 

e com um capital social de 137.458.121.000 RMB.  

CTG foi estabelecida em 1993 e é totalmente detida pela República Popular da China. 

CTG é a maior empresa de energias limpas da China, estando principalmente  

comprometida no desenvolvimento e operação de projectos hidroeléctricos de larga 

escala no rio Yangtze. Com a visão estratégica de se tornar um grupo líder internacional 

de energias limpas, o âmbito de negócio da CTG inclui energia hidroeléctrica e outras 

energias limpas tais como energia eólica e solar.  

Tendo sido selecionada pelo Governo Português como o vencedor do processo de 

negociação lançado pelo Governo Português para a 8ª fase de privatização da EDP, a 

CTG assinou a 30 de Dezembro de 2011, com a Parpública – Participações Públicas 

(SGPS), S.A. um Acordo de Venda Directa de Referência para a aquisição de 780.633.782 

acções representativas de 21,35% do capital social da EDP. 

Na mesma data, a CTG estabeleceu um acordo de parceria estratégica de longo prazo 

com a EDP. 

 

A China International Water & Electric Corp. (“CWE”) é uma empresa devidamente 

estabelecida e validamente existente sob as leis da República Popular da China, com 

sede em CWE Mansion, No. 3 Liupukang Street, Xicheng District, Pequim, China, e com 

um capital social de 2.466.613.000,00 RMB. A CWE é totalmente detida pela China 

Three Gorges Corporation (“CTG”), criada sob as leis da República Popular da China. A 

CWE é uma empresa do grupo CTG dedicada a compras internacionais, exportação, 

importação e contratação para projectos hidroeléctricos, nacionais e internacionais. 

 

 

A China Three Gorges New Energy Co, Ltd ("CTG New Energy") é uma empresa 

devidamente estabelecida e validamente existente sob as leis da República Popular da 

China, com sede em Ertiao 12, Baiguang Road, Xuanwu District, Pequim, China, com o 

capital social de 2.720.502.000,00 RMB. 

A CTG New Energy é uma subsidiária integralmente detida pela China Three Gorges 

Corporation (“CTG”), incorporada, sob as leis da República Popular da China. CTG New 

Energy é uma empresa do Grupo CTG para o investimento e desenvolvimento de 

energia eólica nacional e internacional, de energia solar e outros projectos de novas 

energias. 

 

 

A China Three Gorges International (Europe), S.A. (“CTGI Europe”) é uma empresa do 

Estado de capitais limitados (Sociedade Anónima) devidamente estabelecida e 

validamente existente sob as leis do Grão Ducado do Luxemburgo, com sede no 38, 

Avenue de la Faïencerie, L – 1510 Luxembourg, com um capital social de 

€501.000.000,00. 



CTGI Europe é uma empresa totalmente detida pela China Three Gorges Corporation 

(“CTG”), incorporada, sob as leis do Grão Ducado do Luxemburgo, para investimentos na 

Europa, América e outros países. 

Em conjunto com a CTG, a CTGI Europe assinou, a 30 de Dezembro 2011, um Acordo de 

Venda Directa de Referência com a Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. para 

a compra de 780 633 782 acções representativas de 21,35% do capital social da EDP. 


