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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ 

 Οινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο Ινπλίνπ ε ηέηαξηε ηξηκεληαία αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Βνήζεηαο ηεο Πνξηνγαιίαο απφ ηελ Σξφηθα θαη 

εδφζε πξάζηλν θσο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επφκελεο δφζεο, χςνπο 4,1δηο επξψ. χκθσλα κε ζρεηηθή 

ηεο αλαθνίλσζε, ε Σξφηθα ζεσξεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο βξίζθεηαη «ζην ζσζηφ δξφκν, 

παξά ηηο πθηζηάκελεο πξνθιήζεηο», θαζψο ε ρψξα θαηνξζψλεη λα ηεξεί ηηο δεζκεχζεηο ηεο, αθφκα 

θαη κε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, ην νπνίν, σζηφζν, θξίλεηαη αλεζπρεηηθφ, θαζψο 

αλακέλεηαη λα αγγίμεη ην 16% ην 2013.  

            Η εμέιημε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, κε πξνβιεπφκελε χθεζε 

3% γηα ην 2012, ειαθξψο επηφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξφβιεςε, θαη νξηαθή αλάπηπμε 

ην 2013. Ο ζηφρνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο παξακέλεη ζην 4,5% γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη ζην 3% 

γηα ην 2013, ελψ ην δεκφζην ρξένο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 118% επί ηνπ ΑΔΠ ην 2012, θαη ελ 

ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ηάζε ζπξξίθλσζεο.  

            Θεηηθή θξίλεηαη, επίζεο, ε πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο, ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο αγνξάο αθηλήησλ, ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ε πνξεία ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ (θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο).  

Παξάιιεια, ε Σξφηθα επεζήκαλε, σο δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο πξνζνρήο, ηελ αλάγθε 

απνθαηάζηαζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ, 

ελψ δήηεζε πεξαηηέξσ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο, θαη κεγαιχηεξε απνθαζηζηηθφηεηα ζε κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

 Η Διβεηία πξνέβε ζε άξζε ηνπ ηξαπεδηθνύ απνξξήηνπ γηα θαηαζέζεηο θαηνίθσλ ηεο 

Πνξηνγαιίαο ζε ηξάπεδέο ηεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Η 

Πνξηνγαιία είλαη ε πέκπηε ρψξα-κέινο ηεο ΔΔ πνπ ππνγξάθεη παξφκνηα ζπκθσλία κε ηελ Διβεηία, 

κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Πξφζθαηα ε Πνξηνγαιία ππέγξαςε, 

επίζεο, αληίζηνηρεο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηελ ηγθαπνχξε, ην Υνλγθ-Κνλγθ θαη 

ην Λνπμεκβνχξγν, θαζψο θαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, Παλακά, Γηβξαιηάξ, λεζηά 

Καυκάλ, Σδέξζετ θαη Γθέξλζετ. 
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 Καηά ην πξψην πεληάκελν 2012, ηα θνξνινγηθά έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 3,5%, ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν 2011, ελψ ζηνλ δηνξζσηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 2012 πξνβιέπεηαη αχμεζή ηνπο θαηά 

2,6% ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο. Δάλ ζπλερηζζεί ε ηάζε απηή, ζην ηέινο ηνπ έηνπο πξνβιέπεηαη 

απόθιηζε 2 δηο επξώ ζηελ είζπξαμε ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ, έλαληη ηεο πξφβιεςεο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Πέξαλ ηνχηνπ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ αχμεζε θαηά 23% ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο, κε απνηέιεζκα ηνλ 

εθηξνρηαζκφ θαηά 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Σελ ίδηα πεξίνδν, ηα 

έζνδα απφ είζπξαμε ΦΠΑ κεηψζεθαλ θαηά 2,8% έλαληη πξφβιεςεο αχμεζεο 11,6% ην 2012. 

Αληίζεηα, ζην πιαίζην ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ θπκάλζεθαλ νη θξαηηθέο δαπάλεο, κε ηηο δαπάλεο γηα 

κηζζνχο κεησκέλεο θαηά 7,2%, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζηελ θπβέξλεζε ηελ αηζηνδνμία φηη 

ελδερνκέλσο ζα απνξξνθεζνχλ νη αξλεηηθνί θξαδαζκνί ηνπ εθηξνρηαζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

θαη ζα θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεπμε ηνπ θηιφδνμνπ ζηφρνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 4,5% επί ηνπ 

ΑΔΠ γηα ην 2012. 

 Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Γαιιίαο-Πνξηνγαιίαο δηνξγαλψλεη, ηνλ πξνζερή 

επηέκβξην, επηρεηξεκαηηθό ζπλέδξην θαη έθζεζε αθηλήησλ ζην Παξίζη, ζην εθζεζηαθό θέληξν 

Porte de Versailles, κε ζέκα «Δπθαηξίεο Δπελδύζεσλ ζηελ Πνξηνγαιία». θνπφο ηεο ελ ιφγσ 

δηνξγάλσζεο είλαη ε πξνζέιθπζε επελδπηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ γαιιηθή αγνξά ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ αθηλήησλ πνπ έρνπλ επηζηξέςεη ζηηο πνξηνγαιηθέο ηξάπεδεο, θαηφπηλ αδπλακίαο 

απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. ην επηρεηξεκαηηθφ 

ζπλέδξην αλακέλεηαη λα ιάβνπλ κέξνο κεξηθέο εθαηνληάδεο γαιιηθψλ θαη πνξηνγαιηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ απηψλ ηξάπεδεο, κεζηηηθέο εηαηξείεο, αζθαιηζηηθέο, θαηαζθεπαζηηθέο, ελψ ε 

πξνζθνξά ησλ αθηλήησλ ζα μεπεξάζεη ηα 5.000. ηφρνο είλαη ε πξνζέιθπζε επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηαξρήλ ηνπ 1 εθ. Πνξηνγάισλ νκνγελψλ πνπ δηαβηνχλ ζηε Γαιιία, ησλ 15 εθ. 

Γάιισλ ζπληαμηνχρσλ πςειήο αγνξαζηηθήο δχλακεο, θαζψο θαη γαιιηθψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ. 

χκθσλα δε κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Γαιιίαο-

Πνξηνγαιίαο, έρνπλ πξνζθιεζεί ζην ζπλέδξην εθπξφζσπνη ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη ν 

Πνξηνγάινο Π/Θ, θ. Passos Coelho. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Έλσζεο Μεζηηηθψλ Γξαθείσλ Πνξηνγαιίαο, κφλν 

κέζα ζην 2011, νη πνξηνγαιηθέο ηξάπεδεο θαηέζρεζαλ 7.000 αθίλεηα, ελψ θαηά ην πξψην ηξίκελν 

2012, ν αξηζκφο ησλ θαηαζρέζεσλ έρεη απμεζεί θαηά 74%, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. χκθσλα δε κε εθηηκήζεηο, ην 2012 ην ζχλνιν ησλ θαηαζρέζεσλ ζα μεπεξάζεη 

ηηο 10.000.  

 Καηά ην πξψην ηεηξάκελν 2012 νη 

πνξηνγαιηθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 

9,7%, ελώ νη εηζαγσγέο θαηέγξαςαλ 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,17%. Η αχμεζε 

ησλ πνξηνγαιηθψλ εμαγσγψλ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνο 

ηξίηεο ρψξεο (+27%), ελψ νη εμαγσγέο πξνο 

επξσπατθέο ρψξεο απμήζεθαλ κφιηο θαηά 

4%. Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο ηεο 

Πνξηνγαιίαο, ε ζπξξίθλσζε ζην ζχλνιφ 

ηνπο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ κείσζε 

εηζαγσγψλ απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηελ 

ππνθαηάζηαζε απηψλ απφ εηζαγφκελα 

πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο (+5,3%).   

 Η επηδείλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ Ιζπαλία ήδε έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

πνξηνγαιηθή νηθνλνκία, ηεο νπνίαο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο πειάηεο. Καηά ην πξψην ηεηξάκελν 

2012, νη πνξηνγαιηθέο εμαγσγέο ζηελ Ιζπαλία 

κεηψζεθαλ θαηά 4,5%, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ πνξηνγαιηθψλ εμαγσγψλ ζηελ Ιζπαλία 

επί ηνπ ζπλφινπ, απφ 26 ζε 23%. Η εμάξηεζε απφ ηελ 

Ιζπαλία πξνθαιεί αλεζπρίεο ζηελ Πνξηνγαιία, ε 

νπνία ζηεξίδεη ηελ αλάθακςή ηεο ζηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ, θαζψο δηαηαξαρή δήηεζεο απφ ηελ Ιζπαλία 

ζα επηδεηλψζεη ηελ χθεζε θαη ζα θαηαζηήζεη 

απαξαίηεηε ελδερνκέλσο ηε ιήςε λέσλ κέηξσλ 

ιηηφηεηαο. 



ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

Ινύληνο 2012 

 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ -ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία 

Tηλ: 00351 21 350 16 00-2,Fax: 00351 21 350 16 09 

E-mail: ecocom-lisbon@mfa.gr 

 

 

 

 Καηά ην πξψην ηξίκελν 

2012 νη ξνέο άκεζσλ μέλσλ 

επελδύζεσλ από ηελ Αγθόια 

ζηελ Πνξηνγαιία 

ηεηξαπιαζηάζζεθαλ, 

αλεξρφκελεο ζε 118 εθ. επξψ, 

πνζνζηφ 1,5% επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηελ Πνξηνγαιία 

ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 Ιδηαίηεξα αξλεηηθή εηο βάξνο ηεο Διιάδαο ήηαλ ε εμέιημε 

ηνπ δηκεξνύο εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Διιάδνο-Πνξηνγαιίαο, θαηά 

ην α΄ ηεηξάκελν 2012. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Πνξηνγαιία 

ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 12,3%, ελψ νη εηζαγσγέο καο απφ ηελ 

Πνξηνγαιία ππεξδηπιαζηάζζεθαλ (+171%), κε απνηέιεζκα 

έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο χςνπο 60 εθ. επξψ. Η ππέξνγθε 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ καο απφ ηελ Πνξηνγαιία νθείιεηαη ζηελ 

εθηίλαμε ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαηνεηδψλ απφ 75 ρηιηάδεο επξψ 

πεξίπνπ ην πξψην ηεηξάκελν 2011 ζε 48 εθ. ην πξψην ηεηξάκελν 

2012. 
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Β. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ 

 Σν δηάζηεκα 23.05-03.06 έιαβε ρψξα ν θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηέρλεο FINISTERRA, 

κε παξάιιειεο εθδειψζεηο ζε ηέζζεξηο πφιεηο ηεο Πνξηνγαιίαο, Ληζζαβψλα, εζίκπξα, Παικέια 

θαη εηνχκπαι, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο πξνψζεζεο ηνπξηζκνχ θαη 

ληνθπκαληέξ. ηελ ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ ηνπ θεζηηβάι, ζην νπνίν έιαβαλ κέξνο θαη ηξεηο 

ειιεληθέο ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο, κέιε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Ακνξγνχ παξνπζίαζαλ ην λεζί 

ηεο Ακνξγνχ θαη ρφξεςαλ παξαδνζηαθνχο ειιεληθνχο ρνξνχο. 

 Μηθξά θαηαζηήκαηα δηαλνκήο ηξνθίκσλ 

θαη κπαθάιηθα γεηηνληάο ηεο Πνξηνγαιίαο 

έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

κεγάισλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη θαη λα 

επηβηψζνπλ. Με ηελ επσλπκία «Aqui e fresco» 

580 κηθξνθαηαζηήκαηα αλεμάξηεησλ 

εκπφξσλ, κε ζπλνιηθφ ηδίξν 320 εθ. επξψ απφ 

ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, ζπλδπάδνπλ γηα ηνλ 

θαηαλαισηή εγγχηεηα θαη 

επσλπκία/εκπηζηνζχλε. ε θηλήζεηο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ζπλνηθηαθνχ/παξαδνζηαθνχ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ έρνπλ πξνβεί θαη νη δπν 

κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη ηεο ρψξαο, 

εγθαηληάδνληαο, ζε ζπλεξγαζία κε 

αλεμάξηεηνπο εκπφξνπο, δίθηπα ιηαληθήο 

δηαλνκήο ζε ζπλνηθίεο ηεο Πνξηνγαιίαο.  

 Η Πνξηνγαιία ππέγξαςε ζπκθσλία 

ηερληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Βξαδηιία, ε νπνία 

δηεπθνιύλεη ηηο εμαγσγέο πνξηνγαιηθνύ 

ειαηνιάδνπ. πγθεθξηκέλα, ελ ιφγσ ζπκθσλία 

πξνβιέπεη δπλαηφηεηα θπθινθνξίαο ζηελ Βξαδηιία 

πνξηνγαιηθνχ ειαηνιάδνπ, γηα ηελ νπνία αξθεί ε 

πηζηνπνίεζή ηνπ απφ ηηο πνξηνγαιηθέο αξρέο. 

Αλσηέξσ ζπκθσλία ππεγξάθε θαηφπηλ πηνζέηεζεο 

απζηεξψλ πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ απφ βξαδηιηαλή 

πιεπξά ζηηο εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ, νη νπνίνη ζα 

πξνθαινχζαλ δπζρέξεηεο ηφζν ζηνπο Πνξηνγάινπο 

εμαγσγείο, φζν θαη ζηνπο Βξαδηιηάλνπο εηζαγσγείο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 56% ησλ πνξηνγαιηθψλ 

εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ θαηεπζχλεηαη ζηελ Βξαδηιία, 

ελψ ε Πνξηνγαιία έρεη ην 55% θαη 58% ηεο αγνξάο 

βξαδηιηαλνχ ειαηνιάδνπ, ζε φγθν θαη αμία, 

αληίζηνηρα.   

  χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξεηψλ Γηαλνκήο 

ηεο Πνξηνγαιίαο, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012 ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε ζπξξηθλώζεθε θαηά 8,6%, σζηφζν απμεκέλε 

δήηεζε παξνπζίαζαλ ηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Μεγαιχηεξε κείσζε θαηεγξάθε ζηελ θαηαλάισζε κε 

δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, φπσο ςπγεία θαη πιπληήξηα, ησλ 

νπνίσλ ε δήηεζε κεηψζεθε θαηά 25%. Αλαθνξηθά κε ηα 

ηξφθηκα, κεγαιχηεξε είλαη ε δήηεζε γηα πξσηνγελή πξντφληα 

θαη ιηγφηεξε γηα έηνηκα ή πξνκαγεηξεκέλα γεχκαηα. Δπίζεο, 

απμήζεθε ε δήηεζε πξντφλησλ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. 

πλνιηθά νη κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη κείσζαλ ηηο 

πσιήζεηο ηνπο θαηά 3,7% θαηά ην πξψην ηξίκελν, αλ θαη 

αχμεζαλ ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαηά 2,4%, 

απμάλνληαο ην κεξίδην αγνξάο απηψλ ζε 36,4%. 

  Καηά ην πξψην εμάκελν 

2012, νη πησρεύζεηο απμήζεθαλ 

θαηά 83%, ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν 2011. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ Πιεξνθφξεζεο 

Δκπνξίνπ, 53 πησρεχζεηο λνκηθψλ 

ή θπζηθψλ πξνζψπσλ δειψλνληαη 

θαζεκεξηλψο. Καηεμνρήλ έρεη 

πιεγεί ν θιάδνο ησλ κεζηηηθψλ 

γξαθείσλ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, 

ελψ αθνινπζνχλ ην 

ρνλδξεκπφξην, νη θαηαζθεπέο θαη 

ε εζηίαζε. 
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 Ιξαθηλή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή θαη πνξηνγαιν-ηξαθηλό νηθνλνκηθό forum έιαβαλ ρψξα 

ηνλ πεξαζκέλν Ινχλην ζηελ Ληζζαβψλα. Δπηθεθαιήο ηεο ηξαθηλή επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ήηαλ ν 

Τπνπξγφο Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη ν Τπνπξγψλ Καηαζθεπψλ, ελψ επίζεο ζπκκεηείραλ θπβεξλήηεο 18 

επαξρηψλ, πξφεδξνη επηκειεηεξίσλ θαη 50 επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηελ επίζθεςε ηεο απνζηνιήο 

ππεγξάθε, επίζεο, πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Πνξηνγαιηθνχ Οξγαληζκνχ Πξνζέιθπζεο 

Δπελδχζεσλ θαη Πξνψζεζεο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ AICEP κε ην Αξαβν-Πνξηνγαιηθφ Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.  

 Η EDP εγθαηλίαζε ηελ πξώηε πισηή αλεκνγελλήηξηα, κε δηάκεηξν 4,3 κέηξσλ, ζε βαζηά χδαηα 

ζε απφζηαζε 6ρικ απφ ηηο πνξηνγαιηθέο αθηέο. ηελ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο ηνπ πξσηνπφξνπ 

πισηνχ αηνιηθνχ πάξθνπ ζπκκεηέρνπλ νη EDP (31%) θαη ε ηζπαληθή Repsol (31%), ε πνξηνγαιηθή 

Inovcapital, ε Vestas,  θιπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Τπνζηήξημεο Καηλνηνκίαο ηνπ 

Πνξηνγαιηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 


