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Endesa guanya el concurs de transició justa de Pego amb una 
proposta de desenvolupament socioeconòmic de la regió, basada 
en un projecte renovable híbrid que tindrà la bateria més gran 
d'Europa 

 
 Endesa s'ha adjudicat un dret de connexió de 224 MVA per instal·lar 365 MWp 

d'energia solar, 264 MW d'energia eòlica, amb emmagatzematge integrat de 168,6 MW 
i un electrolitzador de 500 kW per a la producció d'hidrogen verd. 

 

 Ubicat a la regió d'Abrantes, es tracta d'un projecte sostenible econòmicament, que no 
depèn de cap subvenció externa, en el qual Endesa invertirà 600 milions d'euros. 

 
 L'èxit de la proposta d'Endesa rau sobretot en els projectes de desenvolupament social 

i econòmic a la zona, ja que el compromís de la companyia inclou 75 llocs de treball, 
12.000 hores de formació i el suport a pimes perquè integrin els seus projectes a la 
zona. 

 
Lisboa, 24 de març del 2022. Endesa, a través de la seva filial Endesa Generación Portugal, 
ha guanyat avui el concurs de transició justa de Pego, Portugal, amb un projecte que combina 
la hibridació de fonts renovables i el seu emmagatzematge, i que es convertirà en la bateria 
més gran d'Europa, amb iniciatives de desenvolupament social i econòmic. 

 

En concret, la companyia ha rebut un dret de connexió de 224 MVA per instal·lar 365 MWp 
d'energia solar, 264 MW d'energia eòlica amb emmagatzematge integrat de 168,6 MW i un 
electrolitzador de 500 kW per a la producció d'hidrogen verd. La hibridació d'aquestes 
tecnologies permetrà optimitzar la producció i obtenir un alt factor de càrrega. D'aquesta 
manera, Portugal se situa a l'avantguarda europea en termes de desenvolupament i utilització 
d'aquestes energies. 

 

A banda del desenvolupament de fonts d'energies renovables, Endesa ha presentat un pla en 
el qual ha involucrat tots els agents locals, estudiant i analitzant les seves necessitats i 
elaborant a mida un pla de creixement econòmic i social a la zona amb la creació de 75 llocs de 
treball, 12.000 hores de formació i el suport a pimes perquè integrin els seus projectes a la 
zona i generin noves oportunitats de creixement i riquesa per a la regió d'Abrantes. 

 
"A Endesa no només continuem apostant per Portugal, com hem fet sempre, sinó que ho fem 
amb un projecte al qual hem abocat molt d'esforç i dedicació, treballant per aconseguir un 
model de desenvolupament renovable innovador en el qual les comunitats locals tinguin un 
protagonisme real", ha assenyalat el director general de Generació d'Endesa, Rafael González, 
que ha afegit que el projecte guanyador "és el model renovable del futur; estem segurs que 
aquesta proposta marcarà un abans i un després en el sector". 

 
Projectes renovables 
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El projecte presentat per Endesa suposarà una inversió total de 600 milions d'euros. Es tracta 
d'una inversió que no està subjecta a ajuts externs, ja que és una iniciativa sostenible 
econòmicament. 

 
Aquesta inversió anirà destinada a la construcció de nova capacitat solar (365 MWp) i eòlica 
(264 MW) en règim d'hibridació, amb un sistema d'emmagatzematge mitjançant bateries d'una 
capacitat total de 168,6 MW. Aquest sistema de bateries té com a finalitat aprofitar al màxim la 
producció renovable mitjançant la injecció de l'energia emmagatzemada a la Xarxa Elèctrica de 
Servei Públic (RESP) de manera dinàmica i optimitzada, reduint les pèrdues d'energia i 
optimitzant-ne l'ús. Addicionalment, s'instal·larà un electrolitzador de 500 kW, que entraria en 
funcionament per utilitzar els excedents que el sistema d'emmagatzematge no pugui gestionar. 

 

Aquest model innovador, possible gràcies a l'avançada legislació portuguesa en matèria 
d'hibridació i emmagatzematge d'energia elèctrica, permetrà obtenir gairebé 6.000 hores de 
producció, superior al funcionament de qualsevol planta tèrmica convencional. 

 
Projecte social 

 
El projecte d'Endesa està pensat des del primer dia com una col·laboració amb la regió 
d'Abrantes i amb els treballadors afectats pel tancament de la central de carbó de Pego. Per 
aquest motiu, la companyia ha presentat dins de la seva proposta un projecte de formació i 
desenvolupament social i econòmic a la zona. 

 
Endesa ha dissenyat un pla formatiu de més de 12.000 hores, que permetrà el reciclatge 
professional de més de 2.000 persones i la possibilitat d'obrir un futur laboral per als aturats de 
la zona. Aquest pla formatiu inclou cursos que aniran des de la construcció i muntatge de 
plantes solars, a l'operació i manteniment de plantes renovables. També preveu activitats del 
sector primari, ja que aquestes activitats començaran a formar part de totes les instal·lacions 
d'Endesa, que incorporaran agricultura, ramaderia o apicultura entre els panells. Finalment, 
també inclou cursos en competències transversals com ara administració i eines digitals. 
Aquestes iniciatives aniran destinades sobretot als habitants de la regió d'Abrantes que es 
trobin en situació de desocupació, amb prioritat d'accés als cursos per als treballadors de la 
central. 

 

Aquesta formació esdevé fonamental a l'hora d'abordar els nous projectes renovables d'Endesa 
a Pego, ja que es necessitarà mà d'obra qualificada. Endesa es compromet a crear 75 llocs de 
treball de manera directa i permanent a la regió d'Abrantes. A més, el compromís de la 
companyia és que l'ocupació creada estigui dirigida prioritàriament als antics treballadors de la 
Central de Pego. 

 
A més, la regió d'Abrantes es convertirà en un espai per a la biodiversitat, en el qual 
s'hibridaran els projectes tecnològics amb els sectors primari i secundari, tota una aposta 
d'Endesa en què la companyia ja treballa des de fa anys en altres instal·lacions i que ha 
demostrat la seva viabilitat. 
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Aquest enfocament de creació de valor compartit o CSV (Creating Shared Value) amb el qual 
Endesa treballa en tots els seus projectes, té com a objectiu maximitzar el valor dels projectes 
per a l'entorn local, a través d'una sèrie d'iniciatives que es construeixen mitjançant un procés 
participatiu amb els agents locals. Precisament, el que fa únic el projecte d'Endesa a Pego és la 
involucració de pimes locals que desenvoluparan el seu model de negoci a la zona amb 
projectes concrets. Endesa ja ha rebut cartes d'interès de 8 socis locals per desenvolupar la 
seva activitat a la zona. 

 
Sobre Endesa 

Endesa és la primera companyia elèctrica d'Espanya i la segona de Portugal. A més, és el 

segon operador de gas del mercat espanyol. Desenvolupa un negoci integrat de generació, 

distribució i comercialització, i ofereix també, a través d'Endesa X, serveis de valor afegit 

orientats a l'electrificació dels usos energètics en llars, empreses, indústries i administracions 

públiques. Endesa està fermament compromesa amb els ODS de les Nacions Unides i, com a 

tal, promou decididament el desenvolupament d'energies renovables a través d'Enel Green 

Power España, la digitalització de les xarxes a través d'e-distribución, i la responsabilitat social 

corporativa. En aquest últim àmbit actuem també des de la Fundació Endesa. El nostre equip 

humà suma prop de 9.260 empleats. Endesa forma part d'Enel, el grup elèctric més gran 

d'Europa. 
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