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I - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

Nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da presente 

Nota Informativa são da inteira responsabilidade da Entidade Emitente, a qual autoriza o Banco Espírito 

Santo de Investimento, S.A. (a Entidade Registadora e Agente) a proceder à sua divulgação.  

Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia da Instituição quanto à 

suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da Nota Informativa, ou qualquer juízo 

de valor quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à sua viabilidade ou à 

qualidade dos valores que constituem o Programa, ou ainda à oportunidade e validade do investimento 

no mesmo. 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 

actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente não assumindo consequentemente a 

Instituição qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições previstos na lei. 

Poderá ser solicitada a admissão à cotação, em Bolsa de Valores, de qualquer uma das Emissões que 

constituem o programa. 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e liderados pelo 

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.. 

À Emitente estão atribuídas as notações de rating de médio e longo prazo de BBB-/ negative outlook 

(Fitch), Ba1/ negative outlook (Moody’s) e BB+/ negative outlook (Standard & Poor’s). 



  

II - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

EMITENTE: 
 

EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.  
 

MODALIDADE: 
 

Programa de emissões de papel comercial por 
oferta particular de subscrição. 
 

MOEDA: Euro (€) 
 

MONTANTE: € 300.000.000,00 (trezentos milhões de euros) 
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

O PROGRAMA vigora até ao dia 26 de Agosto de 
2013. 
 

LÍDER, AGENTE E INSTITUIÇÃO 
REGISTADORA: 
 

 
 
BES INVESTIMENTO 
 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de EMISSÕES, PRAZOS DE EMISSÃO e 
montantes, por opção e de acordo com as 
necessidades da EMITENTE, sendo que nenhuma 
EMISSÃO poderá subsistir para além do respectivo 
prazo do PROGRAMA 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de 
valor nominal unitário de € 50.000,00 (cinquenta 
mil euros). 
 

REALIZAÇÃO: 
 

Pagamento integral no acto de subscrição. 

PREÇO DE EMISSÃO: Ao valor nominal. 
 

REEMBOLSO: O reembolso de cada EMISSÃO será feito no final 
do respectivo PRAZO DE EMISSÃO ao valor 
nominal, acrescido dos respectivos juros calculados 
de acordo com a fórmula abaixo, na DATA DE 
REEMBOLSO de cada EMISSÃO: 
 
JP = VN x TJ x PE ÷ 360, em que 
 
JP= Juros a pagar 
VN = valor Nominal 
TJ = Taxa de juro p.a. aplicável 
PE = PRAZO DE EMISSÃO 
 

CONTAGEM DE DIAS: 
 

Actual / 360. 



  

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO: 
 

Colocação directa: 
 

• Montante mínimo de cada EMISSÃO: € 
50.000.000 e em múltiplos de € 50.000,00; 

• PRAZO DE EMISSÃO: 6 ou 12 meses, conforme 
pretendido pela EMITENTE; 

• Propostas de colocação (montante e taxa de 
juro) apresentadas pelo DEALER directamente à 
EMITENTE. 
 

MODO DE FUNCIONAMENTO: 
 

2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA 
DE SUBSCRIÇÃO: 

 
Até às 11H00 – a EMITENTE definirá o montante e o 
PRAZO DE EMISSÃO e contactará directamente o 
DEALER. 
 
Até às 12H30 – o DEALER apresentará à EMITENTE 
propostas de colocação directa se o pretender fazer. 
 
Até às 13H00 – a EMITENTE comunicará ao DEALER 
se aceita as propostas por este apresentadas. 
 
O DEALER poderá contactar individual e 
directamente a EMITENTE propondo por sua 
iniciativa a colocação de fundos. 
 

DIA ÚTIL: Dia em que os bancos, se encontrem abertos e em 
funcionamento regular em Lisboa e em que o 
sistema de pagamentos TARGET 2 esteja em 
funcionamento. 
 



  

REGIME FISCAL:  

 

Juros 

 

Auferidos por pessoas singulares 

Residentes: 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 

vencimento, sendo o imposto retido na fonte, a 

título definitivo, à taxa liberatória de 25% (art. 71.º 

do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares –”IRS”).  

 

A retenção na fonte libera a obrigação de 

declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 

englobamento (caso estes rendimentos não sejam 

obtidos no âmbito do exercício de actividades 

empresariais e profissionais), situação em que a 

taxa de imposto é progressiva de 11,5% até aos 

46,5%, tendo a retenção na fonte natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em 

termos finais (ao quantitativo do rendimento 

colectável superior a € 153.000 é aplicada uma taxa 

adicional de 2,5%). 

 

 

Não residentes: 

Rendimentos sujeitos a tributação, sendo o 

imposto retido na fonte a título definitivo, à taxa 

liberatória de 25%, excepto nos casos em que haja 

aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

que prevejam taxas mais reduzidas, e desde que 

cumpridas, em tempo útil, as formalidades 

legalmente requeridas (art. 71.º do Código do IRS).  

 

 

 

 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 

A limitação de taxa de retenção na fonte aplicável 

pode ocorrer mediante uma dispensa parcial de 

retenção na fonte ou através do reembolso do 

excesso de imposto retido na fonte.  

Os formulários actualmente aplicáveis para ambos 

os efeitos encontram-se disponíveis em 

www.portaldasfinancas.gov.pt. 

 

 

A taxa de retenção na fonte é de 30% se a entidade 

não residente e sem estabelecimento estável em 

território português estiver domiciliada em país, 

território ou região sujeito a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante da lista 

aprovada por portaria do Ministro das Finanças 

(Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, alterada 

de acordo com a Portaria n.º 292/2011, de 8 de 

Novembro) 

 

 

Auferidos por pessoas colectivas 

Residentes: 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos 

por pessoas colectivas residentes em Portugal ou 

não residentes com estabelecimento estável 

situado em território português ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis, concorrem para a 

formação do lucro tributável e estão sujeitos a 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas (“IRC”).  

 

 

Os rendimentos estão sujeitos a tributação em sede 

de IRC à taxa de 25% (acrescida de derrama 

estadual à taxa de 3% para a parte do lucro 

tributável que exceda €1.500.000 mas não 

ultrapasse €10.000.000, e de 5% para a parcela que 

exceder €10.000.000).  

Poderá ainda acrescer derrama municipal à taxa 

máxima de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 

não isento de IRC. O imposto é objecto de retenção 

na fonte à taxa de 25%, a qual assume a natureza 

de pagamento por conta do imposto devido em 

termos finais. 

 

 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 

Não residentes: 

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte, a título 

definitivo, à taxa de 25%, excepto nos casos em que 

haja aplicação de Acordos para evitar a Dupla 

Tributação, ou de outro tipo de acordos 

internacionais ou de legislação interna que 

prevejam taxas mais reduzidas, e desde que 

atempadamente cumpridas as formalidades 

legalmente requeridas. 

 

A limitação de taxa de retenção na fonte aplicável 

pode ocorrer mediante uma dispensa parcial de 

retenção na fonte ou através do reembolso do 

excesso de imposto retido na fonte.  

Os formulários actualmente aplicáveis para ambos 

os efeitos encontram-se disponíveis em 

www.portaldasfinancas.gov.pt. 

 

 

No caso de não residentes com estabelecimento 

estável em Portugal ao qual o rendimento seja 

imputado, a tributação é efectuada nos moldes 

supra referidos para as pessoas colectivas 

residentes. 

 

Sempre que os rendimentos de capitais sejam 

pagos ou colocados à disposição em contas abertas 

em nome de um ou mais titulares mas por conta de 

terceiros não identificados, a taxa aplicável 

ascenderá a 30%, excepto quando seja identificado 

o beneficiário efectivo, termos em que se aplicam 

as regras gerais (alínea h) do n.º 4 do artigo 87º do 

Código do IRC). 

 

 

 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 

A taxa de retenção é de 30% se a entidade não 

residente e sem estabelecimento estável em 

território português estiver domiciliada em país, 

território ou região sujeito a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante da lista 

aprovada por portaria do Ministro das Finanças. 

(Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, alterada 

de acordo com a Portaria n.º 292/2011, de 8 de 

Novembro). 

 

 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e 

imobiliário que se constituam e operem de acordo 

com a legislação nacional 

 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 

vencimento, sendo o imposto retido na fonte a 

título definitivo, à taxa de 25%. 

 

 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de 

capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

 

 

Isentos de tributação nos termos do respectivo 

regime fiscal aplicável. 

 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 

Mais-valias 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
As mais-valias e as menos-valias de títulos de dívida 

concorrem para o apuramento do saldo global das 

mais-valias e menos-valias, em sede de IRS. No caso 

de ser apurado um saldo global positivo, o mesmo 

é tributado à taxa de 25%, podendo os 

rendimentos em causa ser englobados por opção 

dos respectivos titulares (nºs 4 e 7 do artigo 72.º do 

Código do IRS). 

 
Fica isento de IRS, até ao valor anual de €500, o 

saldo positivo entre as mais-valias e as menos-

valias resultante da alienação de acções, de 

obrigações e de outros títulos de dívida, obtido por 

residentes em território português (nos termos do 

disposto no artigo 72.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais). 

 
Não residentes: 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares que 

não tenham domicílio em território português e aí 

não possuam estabelecimento estável ao qual as 

mesmas sejam imputáveis estão, em regra, isentas 

de IRS, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual 

aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional (excepto no que respeita a pessoas 

singulares não residentes e sem estabelecimento 

estável em território português que sejam 

domiciliadas em país, território ou região sujeitos a 

um regime fiscal claramente mais favorável, 

constante de lista aprovada por portaria do 

Ministro das Finanças –Portaria n.º 150/2004, de 

13 de Fevereiro, alterada de acordo com a Portaria 

n.º 292/2011, de 8 de Novembro). 

 

Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As mais-valias concorrem para a determinação da 

matéria colectável, sendo englobadas e tributadas 

nos termos gerais. 

 
 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 

Não residentes: 
As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que 

não tenham domicílio em território português e aí 

não possuam estabelecimento estável ao qual as 

mesmas sejam imputáveis estão, em regra, isentas 

de IRC, por força do disposto no artigo 27.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual 

aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 

 

Em concreto, estas pessoas colectivas estão isentas 

de tributação, nos termos acima referidos, desde 

que:  

 

• Não sejam residentes em país, território ou 

região sujeitos a um regime fiscal claramente 

mais favorável, constante de lista aprovada por 

Portaria do Ministro das Finanças (Portaria nº 

150/2004, de 13 de Fevereiro, alterada de 

acordo com a Portaria n.º 292/2011, de 8 de 

Novembro); e 

 

• Não sejam detidas directa, ou indirectamente, 

em mais de 25%, por entidades residentes para 

efeitos fiscais em Portugal. 

 

Nestes casos, as mais-valias ficam sujeitas 

tributação em Portugal nos mesmos termos das 

pessoas colectivas residentes, podendo, 

eventualmente, a tributação ser afastada por via da 

aplicação de Acordos para evitar a Dupla 

Tributação. 

 

No caso de não residentes com estabelecimento 

estável em Portugal ao qual o ganho seja 

imputável, a tributação é efectuada nos moldes 

supra referidos para as pessoas colectivas 

residentes. 

 

 
 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 

 

 

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e 

imobiliário que se constituam e operem de acordo 

com a legislação nacional 

 
Nos termos do art. 22º, n.º 16, do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, o saldo positivo entre as mais-

valias e as menos valias resultantes da alienação de 

títulos de dívida, está excluído de tributação, 

excepto quando obtido por fundos de investimento 

mistos ou fechados de subscrição particular, aos 

quais se aplicam as regras previstas no Código do 

IRS. 

 

Auferidas por fundos de pensões e fundos de 

capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

 

Isentos de tributação nos termos do respectivo 

regime fiscal aplicável. 

 

 

 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 

Transmissões Gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares 

Nos termos do art. 12.º, nº 6, do Código do IRS, 

este imposto não incide sobre os incrementos 

patrimoniais provenientes de transmissões 

gratuitas sujeitas a Imposto do Selo, nem sobre os 

que se encontrem expressamente previstos em 

norma de delimitação negativa de incidência deste 

imposto. 

 
Auferidas por pessoas colectivas 

 

Residentes: 

As transmissões gratuitas a favor de pessoas 

colectivas residentes em território português 

concorrem para efeitos de determinação do lucro 

tributável sujeito a IRC. 

Os incrementos patrimoniais decorrentes das 

transmissões gratuitas devem ser valorizados ao 

preço de mercado dos títulos de papel comercial, o 

qual não pode ser inferior ao que resultar da 

aplicação das regras de determinação do valor 

tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 

 

Não residentes: 

As transmissões gratuitas a favor de pessoas 

colectivas não residentes em território Português 

são sujeitas a retenção na fonte, a título definitivo, 

à taxa de 25% (art. 87.º, n.º 4, do Código do IRC). 

 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas: 

Auferidas por pessoas singulares 

 

Residentes: 

As transmissões gratuitas de títulos representativos 

de papel comercial estão sujeitas a Imposto do Selo 

à taxa de 10%, a qual incidirá sobre o valor da 

cotação destes títulos na data de transmissão e, 

não a havendo nesta data, o da última mais 

próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na  

falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

                             1200

rt
1

JN
Vt

+

+
=

 
 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 

 

 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da 

transmissão; 

N é o valor nominal do título; 

J representa o somatório dos juros calculados 

desde o último vencimento anterior à transmissão 

até à data da amortização do capital, devendo o 

valor apurado ser reduzido a metade quando os 

títulos estiverem sujeitos a mais de uma 

amortização; 

r é a taxa de desconto implícita no movimento do 

valor das obrigações e outros títulos, cotados na 

bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do 

Ministro das Finanças, sob proposta da Direcção-

Geral dos Impostos, após audição da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários; 

t é o tempo que decorre entre a data da 

transmissão e a data da amortização, expresso em 

meses e arredondado por excesso, devendo o 

número apurado ser reduzido a metade quando os 

títulos estiverem sujeitos a mais de uma 

amortização. 

 

É aplicável uma isenção de Imposto do Selo no caso 

das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a 

favor do cônjuge ou unido de facto, descendentes e 

ascendentes. 

 

Não Residentes: 

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as 

transmissões gratuitas a favor de pessoas 

singulares sem domicílio em território português. 



  

REGIME FISCAL (cont):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auferidas por pessoas colectivas 

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões 

gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda 

que dele isentos. 

 

Notas:  

O regime fiscal apresentado constitui um resumo 

do regime geral aplicável ao papel comercial com 

base na lei actual (que pode sofrer alterações) e 

não dispensa a consulta da legislação aplicável. 

 

A retenção de imposto na fonte não será da 

responsabilidade da Emitente, encontrando-se a 

cargo dos respectivos intermediários financeiros. 

 
VENCIMENTO ANTECIPADO: 

 
A verificação de qualquer uma das situações abaixo 

enumeradas poderá constituir causa de vencimento 

antecipado do Contrato de Colocação: 

 
a) se a EMITENTE não reembolsar na data-valor 

prevista, qualquer uma das EMISSÕES e/ou não 

proceder ao pagamento de qualquer outro 

montante devido por força do PROGRAMA, 

nomeadamente a título de despesas e outros 

encargos para si emergentes; 

b) se a EMITENTE não cumprir qualquer outra 

obrigação para si decorrente do Contrato de 

Colocação; 

c) se, as declarações e garantias prestadas pela 

EMITENTE nos termos do Contrato de Colocação  

se revelarem ou tornarem falsas ou inexactas, por 

acção ou omissão, no todo ou em parte, em 

qualquer aspecto relevante na DATA DE 

SUBSCRIÇÃO de qualquer EMISSÃO; 

d) se a Emitente iniciar um procedimento de 

insolvência ou o mesmo for requerido por terceiro 

em relação à EMITENTE e declarado procedente 

por decisão não recorrível do tribunal competente, 

ou for executada judicialmente em relação a uma 

parte substancial dos seus bens;  

 
 



  

VENCIMENTO ANTECIPADO 
(cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEI APLICÁVEL: 

e) se for decretado o vencimento antecipado de 

quaisquer obrigações por si assumidas, emergentes 

de empréstimos, outras facilidades de crédito ou 

outros compromissos com incidência financeira, 

contraídos junto do sistema financeiro português 

ou estrangeiro, ou ainda de emissões de valores 

mobiliários ou monetários de qualquer natureza, 

ou ainda se deixar de protestar quaisquer títulos de 

crédito em montante acumulado superior a € 

50.000.000 (cinquenta milhões de euros); 

f) se a EMITENTE deixar de cumprir, sem 

justificação legalmente fundamentada, qualquer 

compromisso perante as autoridades fiscais e para 

com a Segurança Social; 

g) se o Contrato de Colocação deixar, por 

qualquer motivo, de constituir um compromisso 

válido, nos seus precisos termos, para a EMITENTE. 

 

O direito de resolução apenas opera se, no prazo 

de 5 (cinco) DIAS ÚTEIS a contar da recepção da 

comunicação referida no Contrato de Colocação, a 

EMITENTE não fizer cessar os motivos que 

constituíram o fundamento invocado para o 

exercício do direito de resolução. 

 

Lei portuguesa. 



  

III – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE 

 

1. DENOMINAÇÃO, OBJECTO SOCIAL, MATRÍCULA E SEDE SOCIAL 

 

 Denominação:       EDP - Energias de Portugal, S.A. 

      

Objecto Social: A EDP tem por objecto social a promoção, dinamização e gestão, por forma 

directa ou indirecta, de empreendimentos e actividades na área do sector 

energético, tanto a nível nacional como internacional, com vista ao incremento e 

aperfeiçoamento do desempenho do conjunto das sociedades do seu grupo. 

 
     NIPC:                  500 697 256  

 

Matrícula:    

  

500 697 256 (anterior matrícula nº 1 805) da Conservatória do Registo Comercial 

de Lisboa. 
 

Sede Social: Pr. Marquês de Pombal, 12 - 1250-162 LISBOA 

     
Capital Social:            € 3 656 537 715 – Sociedade Aberta 

 
Responsável para as  
relações com o Mercado e a CMVM: 

 
Nuno Maria Pestana de Almeida Alves 

 
 



  

2. CONSTITUIÇÃO DO GRUPO EDP 

 

A EDP foi criada em 1976, pelo Decreto-Lei nº 502/76, de 30 de Junho, na sequência da nacionalização 

das empresas que então operavam na produção, transporte e distribuição de energia eléctrica e da 

atribuição da exclusividade do exercício do serviço público, no território do continente, da produção, 

transporte e distribuição de energia eléctrica.  

 

A EDP, que começou por ser uma Empresa Pública, viu o seu estatuto ser transformado sucessivamente 

em Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos e, seguidamente, Sociedade Anónima de 

capitais maioritariamente públicos. Actualmente é uma Sociedade Anónima e uma sociedade aberta, 

em cujo capital o Estado e outros Entes Públicos detêm uma participação minoritária. 

 

As acções representativas do capital social da EDP foram inicialmente admitidas à negociação no 

mercado de cotações oficiais da NYSE Euronext Lisbon (então denominada Bolsa de Valores de Lisboa) 

em 16 de Junho de 1997. Desde então, a  empresa foi posteriormente sujeita a mais 7 fases de 

reprivatização. No ano de 2011, foi realizada a 8ª fase do processo de reprivatização do capital social da 

EDP, aprovada pelo Decreto-Lei 105/2010, de 1 de Outubro. Após duas fases de selecção de potenciais 

investidores, o Estado Português decidiu alienar a sua participação de 21,35% no capital social da EDP à 

China Three Gorges Corporation. No dia 30 de Dezembro de 2011, a EDP celebrou com a China Three 

Gorges Corporation (“CTG”) um acordo de parceria estratégica a desenvolver entre as duas empresas, a 

partir da entrada da China Three Gorges Corporation no capital da EDP, facto que veio a ocorrer em 11 

de Maio de 2012, com a aquisição, pela CTG, de acções representativas de 21.35% do capital social da 

EDP. 

 

O Grupo EDP mantém, no essencial, uma estrutura empresarial organizada em função das suas 

actividades, centrando-se a sua estratégia no desenvolvimento do seu core business no mercado ibérico 

da energia reforçando a sua posição de operador ibérico e de foco da sua actuação na criação de valor, 

através de um risco controlado, eficiência superior e um crescimento orientado, onde os seus objectivos 

são:  

Risco controlado 

• Gestão da agenda regulatória com o objectivo de manter o baixo risco que caracteriza a 

actividade do Grupo; 

• Gestão proactiva da exposição aos mercados energéticos através de estratégias de cobertura de 

risco; 

• Redução de emissões de CO2 através de investimentos em capacidade de produção com baixos 

níveis de emissão; 

• Estrutura de capital sólida assente na contínua melhoria dos rácios de endividamento; 

 



  

Eficiência Superior 

• Política de investimento selectiva, privilegiando investimentos de maior retorno e baixo risco; 

• Promoção incremental da eficiência em todos os negócios e geografias; 

• Promoção de uma cultura integrada em todas as geografias; 

 

Crescimento orientado 

• Energia eólica: Enfoque em projectos de elevado retorno e execução do “pipeline” actual; 

• Energia hidroeléctrica: Aumento gradual de capacidade em Portugal com execução do 

“pipeline” actual; 

• Brasil: Execução dos actuais projectos de geração e análise rigorosa de novas oportunidades; 
 

O Grupo EDP desenvolve ainda actividades no sector eléctrico no Brasil, através da EDP - Energias do 

Brasil, S.A. ("Energias do Brasil"), sociedade detida, directa e indirectamente, em 51%pela EDP - Energias 

de Portugal, cujas acções são negociadas no segmento do Novo Mercado, na Bolsa de Valores de São 

Paulo (BOVESPA), com activos na área de geração, distribuição e comercialização de energia eléctrica no 

Brasil. 

 

Na produção de energia eólica, a EDP Renováveis, S.A. ("EDP Renováveis"), subsidiária da EDP, 

actualmente terceiro maior produtor de energia eólica a nível mundial anunciou, em 15 de Maio de 

2008, a aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do Prospecto de Oferta Pública de 

Subscrição ("OPS") e de Admissão à Negociação das acções representativas do respectivo capital social 

no Eurolist by Euronext Lisbon. A admissão da negociação das acções da EDP Renováveis, que foram 

objecto de OPS, ocorreu a 4 de Junho de 2008. No final de 2011 a EDP Renováveis já se encontrava 

presente em 11 geografias: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Polónia, Roménia, Reino Unido, Itália, 

Estados Unidos, Canadá e Brasil. 

 

A EDP é líder mundial no sector eléctrico do Dow Jones Sustainability Index pelo segundo ano 

consecutivo. A presença da EDP nos indíces Dow Jones Sustainability World Index e o European Dow 

Jones Europe Index vai já no quarto ano consecutivo. No Brasil, a EDP integra, pelo sexto ano 

consecutivo, a carteira do índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBOVESPA (ISE), que reflecte a 

carteira composta por acções de empresas com alto grau de cumprimento de práticas de 

sustentabilidade empresarial e governança corporativa. A EDP relata as suas emissões directas e 

indirectas de Gases com Efeito Estufa, bem como os objectivos de redução e desempenho e a estratégia 

de mitigação e adopção às alterações climáticas, no âmbito do Carbon Disclosure Project (CDP). Na 

edição de 2011, referente ao desempenho de 2010, a EDP ficou no Carbon Leadership Index Iberia 125 

com uma óptima qualificação (85 pontos em relato e com a classificação A- em performance).
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Apresenta-se de seguida a constituição societária do Grupo EDP à data de 31 de Dezembro de 2011: 
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3. CAPITAL SOCIAL 

 

O capital social da EDP é actualmente de EUR 3 656 537 715, totalmente realizado, estando 

representado por 3 656 537 715 acções de EUR 1 cada, nominativas e escriturais. 

 

A estrutura accionista da EDP com participação igual ou superior a 2% do capital social em 1 de 

Agosto de 2012 era assim constituída: 

 

  

  

China Three Gorges 

Iberdrola    

21,35% 

6,79% 

Liberbank 5,01% 

José de Mello  Soc. Gestora de Participações Sociais, S.A.  

Parpública – Participações Públicas, SGPS, S.A. 

Senfora SARL          

  4,64% 

4,06% 

4,14% 

Grupo Millennium BCP + Fundo de Pensões                      3,36% 

Banco Espírito Santo, S.A.  

Sonatrach                           

2,45% 

2,38% 

Qatar Holding LCC                         2,27% 

Restantes accionistas privados 42,66% 

EDP  Acções próprias   0,89% 

Total   100,00% 

No dia 30 de Dezembro de 2011, a EDP celebrou com a China Three Gorges Corporation 

(“CTG”) um acordo de parceria estratégica a desenvolver entre as duas empresas, a partir da 

entrada da CTG no capital da EDP, facto que veio a ocorrer em 11 de Maio de 2012, com a 

aquisição, pela CTG, de acções representativas de 21.35% do capital social da EDP e dos 

direitos de voto da EDP.  

 

 

4. LEGISLAÇÃO QUE REGULA A ACTIVIDADE DA EMITENTE 

 

A actividade da EDP é regida pela lei geral, pelo Código das Sociedades Comerciais (com a 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março e pelo Decreto-Lei 

nº 185/2009, de 12 de Agosto, pelo Decreto-Lei 49/2010, de 19 de Maio e pelo Decreto-Lei 

53/2011, de 13 de Abril),), pelo seu Contrato de Sociedade e pela legislação especial que 

enquadra a actividade por si desenvolvida no sector eléctrico. 
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O quadro organizativo do sistema eléctrico nacional foi aprovado em 1995, através do 

Decreto-Lei nº 182/95, de 27 de Julho,  que estabeleceu a coexistência de um sistema eléctrico 

de serviço público e de um sistema eléctrico independente, sendo este último organizado 

segundo uma lógica de mercado. Aquele quadro sofreu diversas alterações com a publicação 

dos Decreto-Lei nº 56/97, de 14 de Março, do Decreto-Lei nº 24/99, de 28 de Janeiro, do 

Decreto-Lei nº 198/2000, de 24 de Agosto, do Decreto-Lei nº 69/2002, de 25 de Março, e do 

Decreto-Lei nº 85/2002, de 6 de Abril, de forma a consagrar, designadamente, os princípios da 

Directiva nº 96/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro. Esta última 

foi posteriormente revogada pela Directiva nº 2003/54/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de Junho, que estabeleceu novas regras para o mercado interno da 

electricidade. 

 

Em 2004 finalizou-se a publicação de legislação necessária à completa abertura do mercado 

português de energia eléctrica, estendendo a elegibilidade aos clientes em BTE (Decreto-Lei 

n.º 36/2004, de 26 de Fevereiro) e de BTN (Decreto-Lei n.º 192/2004, de 17 de Agosto). O 

exercício efectivo de escolha de fornecedor para todos os clientes eléctricos ocorreu 

em Setembro de 2006. 

 

As alterações legislativas ocorridas em 2003 e em 2004 assumiram um carácter meramente 

transitório, enquanto se aguardava pela sua integração num quadro legislativo devidamente 

sistematizado. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 169/2005, de 24 de Outubro, que aprovou a 

estratégia nacional para a energia, estabeleceu como uma das linhas de orientação a 

liberalização e a promoção da concorrência nos mercados energéticos, através da alteração 

dos respectivos enquadramentos estruturais. 

 

Na sequência, foi publicado o Decreto-Lei nº 29/2006 de 15 de Fevereiro, concretizando no 

plano normativo a orientação estratégica da Resolução do Conselho de Ministros nº 169/2005, 

de 24 de Outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna os princípios da Directiva nº 

2003/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, que estabelece regras 

comuns para o mercado interno da electricidade, e revoga a Directiva nº 96/92/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro. 

 
Com a publicação do Decreto-Lei nº 29/2006, de 15 de Fevereiro, regulamentado pelo 

Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto, veio o legislador criar um quadro legal que 

estabelece um sistema eléctrico nacional integrado, em que as actividades de produção e 

comercialização são exercidas em regime de livre concorrência, mediante a atribuição de 
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licença, e as actividades de distribuição e transporte são exercidas mediante a atribuição de 

concessões de serviço público. 

 

Desde a reorganização de 2006, que o sector eléctrico tem sofrido uma grande evolução, 

designadamente com a publicação do Decreto-Lei nº 104/2010, de 29 de Setembro, relativo à 

extinção das tarifas reguladas de venda a clientes finais de electricidade com consumos em 

muita alta tensão (MAT), alta tensão (AT), média tensão (MT) e baixa tensão especial (BTE), e 

mais recentemente com a publicação do Decreto-Lei nº 78/2011, de 20 de Junho o qual 

procede à segunda alteração das bases gerais de funcionamento do sistema eléctrico nacional 

(SEN), aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, transpondo o "Terceiro 

Pacote Energético da União Europeia" (Directiva n.º 2009/72/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de Julho), o que consubstancia a primeira medida do Memorando de 

Entendimento celebrado em Maio de 2011 no âmbito da Assistência Financeira Externa a que 

Portugal recorreu. O Terceiro Pacote Energético vem estabelecer medidas que visam a 

consolidação de um mercado que funcione em benefício de todos os consumidores, 

independentemente da sua dimensão, garantindo ao mesmo tempo um fornecimento de 

energia mais seguro, competitivo e sustentável na União Europeia. 

 

Assim: 

1. Adoptam-se medidas no sentido do reforço da disciplina da separação de 

actividades de produção e comercialização e a operação das redes de 

transporte como meio para atingir o estabelecimento de um mercado 

energético interno na União. 

2. Conferem-se novos poderes às entidades reguladoras, reforçando a sua 

independência no exercício das suas funções regulatória, de fiscalização e de 

certificação de entidades. 

3. Aprofundam-se as regras para garantir a protecção dos consumidores. 

4. Reforçam-se as regras de planeamento das redes de transporte e de 

distribuição. 

 
Cumpre ainda referir que o Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de 

Política Económica (celebrado entre a República Portuguesa e o Banco Central Europeu, a 

Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional) no quadro do programa de auxílio 

financeiro a Portugal, obriga à extinção das tarifas reguladas de venda de electricidade e gás 

natural a clientes finais até 1 de Janeiro de 2013. Face ao exposto, e no âmbito do sector da 

electricidade, foi publicado o Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26 de Março, o qual, estabelece o 

regime destinado a permitir a extinção, de forma gradual, por escalão de potência contratada, 

de todas as tarifas reguladas de venda de electricidade a clientes finais no território 
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continental, estendendo, assim, à baixa tensão normal (BTN), o processo iniciado pelo Decreto 

-Lei n.º 104/2010, de 29 de Setembro, que determinou a extinção das aludidas tarifas para 

clientes em muito alta tensão (MAT), alta tensão (AT), média tensão (MT) e baixa tensão 

especial (BTE). 

 

O processo de extinção das tarifas reguladas concretiza-se através da eliminação das tarifas 

reguladas de venda de eletricidade a clientes finais em BTN e da introdução de mecanismos 

regulatórios de incentivo à adesão ao mercado de eletricidade em regime de preço livres, que 

se manterão regulados, de forma transitória e no máximo, até 31 de Dezembro de 2014 e até 

31 de Dezembro de 2015, consoante os clientes tenham potência contratada superior ou igual 

a 10,35 kVA ou inferior a 10,35 kVA, respetivamente. O processo de extinção das tarifas 

reguladas será, assim, acompanhado pela adoção de mecanismos de salvaguarda dos clientes 

finais economicamente vulneráveis, designadamente, a possibilidade de serem fornecidos por 

um comercializador de último recurso e a adoção de instrumentos de relacionamento 

comercial adaptados às suas necessidades. Tais mecanismos de salvaguarda acrescem aos 

descontos aplicáveis aos clientes finais economicamente vulneráveis, designadamente à tarifa 

social da eletricidade, estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 138 -A/2010, de 28 de Dezembro, e ao 

apoio social extraordinário ao consumidor de energia (ASECE), previsto no Decreto -Lei n.º 

102/2011, de 30 de Setembro. 

 

Além da legislação referida anteriormente, a actividade desenvolvida pela EDP no sector 

eléctrico é enquadrada ainda pelos: 

• Regulamentos: Regulamento Tarifário, Regulamento das Relações Comerciais, Regulamento 

de Acesso às Redes e às Interligações e Regulamento da Qualidade de Serviço; 

• Tarifário da energia eléctrica, fixado pela Entidade Reguladora do Sistema Eléctrico, por 

Despacho, que aprova os valores das tarifas e preços dos serviços regulados de energia 

eléctrica, actualizado anualmente; 

• Condições gerais a integrar os contratos de fornecimento de energia eléctrica aos clientes do 

SEP em BT e em MT, fixadas pelo Despacho da ERSE n.º 3278 - A/2006, de 3 de Fevereiro. 

 

No âmbito da actividade desenvolvida no sector do Gás, assume relevância o regime jurídico 

resultante do Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais 

relativos à organização e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural, aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro que transpõe a Directiva nº 2003/55/CE. Essa 

transposição vem a ser completada pelo Decreto Lei nº 140/2006, de 26 de Julho, o qual vem a 

sofrer algumas alterações na sua redacção pela entrada em vigor do Decreto-Lei nº 65/2008, 

de 9 de Abril. 
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A 20 de Junho foi publicado o Decreto-Lei nº 77/2011, que transpõe a Directiva 

n.º 2009/73/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho, procedendo à segunda 

alteração ao Decreto -Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro, transpondo o "Terceiro Pacote 

Energético da União Europeia" (Directiva n.º 2009/73/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de Julho). Este novo Decreto-Lei vem fundamentalmente reforçar a separação 

entre actividades reguladas e de mercado livre, bem como os poderes da entidade reguladora 

do sector, e em simultâneo, a protecção dos consumidores. 

 

À semelhança do sector da electricidade, e tendo em vista cumprir com o Memorando de 

Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica, foi publicado o Decreto-

Lei nº 74/2012, de 26 de Março, o qual vem estabelece o regime de extinção das tarifas 

reguladas de venda de gás natural a clientes finais com consumos anuais inferiores ou iguais a 

10 000 m3 e adoptar mecanismos de salvaguarda dos clientes finais economicamente 

vulneráveis, nomeadamente no que respeita ao relacionamento comercial e às tarifas e 

preços. 

 

No sector do Gás é ainda de salientar o regime jurídico resultante de: 

• Regulamentos: Regulamento Tarifário, Regulamento das Relações Comerciais, Regulamento 

de Acesso às Redes às Infra-estruturas e às Interligações, Regulamento de Operação das 

Infra-estruturas e Regulamento da Qualidade de Serviço; 

• Tarifário de gás natural, fixado pela Entidade Reguladora do Sistema Eléctrico, por 

Despacho, que aprova os valores das tarifas de Energia da actividade de compra e venda de 

gás natural para fornecimento aos comercializadores de último recurso; 

• Condições gerais a integrar os contratos de fornecimento de gás natural celebrados entre 

os comercializadores de último recurso, retalhistas, e os clientes condições gerais, dos 

contratos de fornecimento de gás natural. 

 

O Contrato de Sociedade da EDP foi aprovado em Assembleia Geral de 9 de Abril de 1997, 

tendo sido alterado na sequência das deliberações das Assembleias Gerais realizadas a 11 de 

Maio de 1999 e de 12 de Maio de 2000, 7 de Outubro de 2004 e 30 de Março de 2006, 30 de 

Junho de 2006, 10 de Abril de 2008, 25 de Agosto de 2011 e 20 de Fevereiro de 2012. 
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5. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 

 

O Grupo EDP é um operador de soluções energéticas que desenvolve a sua actividade nas 

áreas de produção, comercialização e distribuição de electricidade, bem como de 

comercialização e distribuição de gás. 

  

O Grupo encontra-se entre os grandes operadores europeus do sector da energia, sendo o 

terceiro maior operador energético da Península Ibérica. Em Portugal, a EDP apresentou-se, 

em Dezembro de 2011, como o maior produtor e distribuidor de electricidade (com quotas de 

mercado de 56% da capacidade instalada, 48% da electricidade produzida e 99% da 

electricidade distribuída).  

  

A actividade de distribuição de electricidade na Península Ibérica é regulada em Portugal (pela 

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) e em Espanha (pela CNE – Comisión 

Nacional de Energía). 

  

Na comercialização de electricidade no regime liberalizado na Península Ibérica, o Grupo é o 

maior comercializador não regulado em Portugal, com quota de mercado de 42% em 

Dezembro de 2011, sendo uma das 5 primeiras comercializadoras em Espanha com uma quota 

de mercado de 12% em Dezembro de 2011. 

  

A aposta nas energias renováveis é uma prioridade de crescimento para a EDP e um dos seus 

objectivos estratégicos. O seu plano estratégico contempla investimentos significativos nesta 

área tendo a EDP assumido para o negócio eólico o objectivo de entrada em operação, em 

média, entre 0,8 e 0,9 GW por ano até 2012 e no negócio hídrico a EDP tem actualmente em 

construção 1.702 MW. 

 

A EDP Renováveis, S.A. ("EDP Renováveis"), subsidiária da EDP, que actua na actividade de 

produção de electricidade através de fontes renováveis, detinha em Dezembro de 2011 uma 

capacidade eólica EBITDA instalada de 7,2 GW e é o terceiro produtor mundial de energias 

renováveis. 

  

Também uma presença relevante no sector do gás da Península Ibérica, através da Naturgas, o 

Grupo é o segundo operador de mercado em Espanha e, através da EDP Gás, a segunda maior 

empresa de distribuição em Portugal.  

  

O Grupo EDP está presente no Brasil através da Energias do Brasil onde actua nas actividades 

de produção, distribuição e comercialização de electricidade. 
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Resumo da actividade  

O total de capacidade instalada do 

Grupo, em 31 de Dezembro de 2011, era 

de 23.212 MW (74% localizados na 

Península Ibérica); sendo o total de 

electricidade produzida de 58.393 GWh.  

 

Cerca de 36% do portfolio de produção 

ordinário do Grupo na Península Ibérica 

está abrangido pelo mecanismo dos 

CMECs (Custos de Manutenção de 

Equilíbrio Contratual), sistema que 

substituiu os CAEs (Contratos de 

Aquisição de Energia) com neutralidade 

económica. Os CAEs eram contratos 

bilaterais de longo prazo, que 

remuneravam a EDP em função da 

capacidade disponível, assegurando 

margens operativas muito estáveis. 

 

 

Adicionalmente, a EDP beneficia de receitas 
reguladas nos seus negócios de distribuição de 
electricidade em Portugal, Espanha e Brasil e de 
distribuição de gás e electricidade em Portugal e 
Espanha. 

 

Diversificação Geográfica 

 

 

 

 

Contribuição das áreas de negócio para o EBITDA 

Cerca de 90% do EBITDA da EDP é proveniente de actividades reguladas ou contratadas a 

longo prazo.   

 

Electricidade

  Capacidade instalada (MW) 23.211 21.990 20.623

  Produção (GWh) 58.393 59.282 54.778

  Distribuição (GWh) 80.569 80.905 76.590

  Comercialização (GWh) 80.097 83.795 84.998

  Clientes (milhares) 10.038 9.942 9.7230

Gás

  Distribuição (TWh) 55,6 52,5 25,1

  Comercialização (TWh) 33,3 39 25

  Clientes (milhares) 1.058 1.069 1.055

Trabalhadores (Grupo) 12.305 12.096 12.096

Dados operacionais                                     2011               2010               2009

Europa 17.916 17.017 16.254

CAE's (PPAs/CMECs) 6.221 6.931 6.987

Regime Especial 4.121 3.659 3.308

Produção Liberalizada de Electricidade 7.574 6.427 5.959

Brasil 1.874 1.749 1.745

EUA 3.422 3.224 2624

Total 23.212 21.990 20.623

Capacidade instalada (MW) 2011 2010                2009

Produção de electricidade   2011

Brasil; 
14%

Portugal; 
42%

Espanha; 
26%

Resto da 
Europa; 

2%

EUA; 16%

Total: 58 393 GWh

Brasil; 30%

Espanha; 
12%

Portugal; 
58%

Total: 80 569 GWh

Distribuição de electricidade   2011
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Brasil; 18%

Eólico; 21%

Redes 
Energia 

Regulada 
(P. Ibérica); 

28%

Actividades 
Liberalizada

s (P. 
Ibérica); 

10%

Produção 
Contratada 
(P. Ibérica); 

22%

EBITDA   2011

Total: € 3 755,6 milhões
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6. ÓRGÃOS SOCIAIS DA EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 
 
A composição dos órgãos sociais da EDP é apresentada de seguida: 
 

• Mesa da Assembleia Geral 
 

Presidente: Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena 
Vice-Presidente: Rui Pedro Costa Melo Medeiros 
Secretário da Sociedade: Maria Teresa Isabel Pereira 

 

• Conselho de Administração Executivo 
 

Presidente: António Luís Guerra Nunes Mexia 
Vogal: António Fernando Melo Martins da Costa 
Vogal: António Manuel Barreto Pita de Abreu 
Vogal: João Manuel Manso Neto 
Vogal: João Manuel Veríssimo Marques da Cruz 
Vogal: Miguel Stilwell de Andrade 
Vogal: Nuno Maria Pestana de Almeida Alves 

      

• Conselho Geral e de Supervisão 
 

Presidente: Eduardo de Almeida Catroga 
Vice-Presidente: China Three Gorges Corporation (representada por Dingming Zhang) 
Membro: China International Water & Electric Corp. (representada por Guojun Lu) 
Membro: China Three Gorges New Energy Co. Ltd. (representada por Ya Yang) 
Membro: China Three Gorges International (Europe), S.A (representada por Shengliang Wu) 
Membro: Alberto João Coraceiro de Castro 
Membro: António Sarmento Gomes Mota 
Membro: Cajastur Inversiones, S.A. (representada por Felipe Fernández Fernández) 
Membro: Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira 
Membro: José de Mello Energia, SGPS, S.A. (representada por Luís Filipe da Conceição 
Pereira) 
Membro: Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona 
Membro: Fernando Masaveu Herrero 
Membro: Ilídio da Costa Leite de Pinho 
Membro: Jorge Braga de Macedo 
Membro: José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi 
Membro: Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro   

 Membro: Parpública – Participações Públicas, SGPS, S.A. (representada por Joaquim José de 
Oliveira Reis)    
Membro: Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto 
Membro: Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)    
Membro: Senfora, S.à.r.l (representada por Mohamed Ali Al-Fahim) 
Membro: Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la 
Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures – “Sonatrach”  (representada 

por Harkat Abderezak ) 
Membro : Vasco Joaquim Rocha Vieira 
Membro: Vítor Fernando da Conceição Gonçalves  

 

• Fiscal Único 
 

Efectivo: KPMG & Associados, SROC, S.A., representada por Vítor Manuel da Cunha 
Ribeirinho, ROC 
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Suplente: Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes, ROC 
 

• Secretário da Sociedade:  
 

Efectivo: Maria Teresa Isabel Pereira 
Suplente: Ana Rita Pontífice Ferreira de Almeida Côrte-Real 

 

• Comissão de Vencimentos 
 

Presidente: José Manuel Archer Galvão Teles 
Membro: Álvaro João Duarte Pinto Correia 
Membro: José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A  
 

• Conselho de Ambiente e Sustentabilidade 
 

Presidente: Augusto Mateus 
Membro: Alberto da Ponte 
Membro: António José Tomás Gomes de Pinho 
Membro: José Manuel Viegas 
Membro: Maria da Graça Madeira Martinho 

 

7. RESPONSÁVEIS POR ESTA PUBLICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS INVESTIDORES 

 

A responsabilidade pela presente Nota Informativa é do Conselho de Administração Executivo 

da EDP - Energias de Portugal, S.A., que declara que os elementos nela inscritos estão em 

conformidade com as disposições legais aplicáveis e confirma a exactidão das informações. 

 

Os Estatutos e os Relatórios e Contas da Empresa poderão ser consultados na sua sede ou 

através do site www.edp.pt. 

 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

 

DFN - Direcção de Gestão Financeira 

Pç. Marquês de Pombal, 12 – 5º 

1250-162 LISBOA 

Telefone: 21 001 2648 

Fax: 21 001 2637 

 

8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

 

A evolução da situação económica e financeira do Grupo EDP no último triénio está 

patente nos quadros que a seguir se apresentam os quais sumariam as contas que 

foram devidamente certificadas.  
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8.1 CONTAS CONSOLIDADAS DO GRUPO EDP 
 
 

 

2011 2010 2009

ACTIVO

    Activos fixos tangíveis 20 708 313 20 323 583 18 434 806 

    Activos intangíveis 6 800 478 6 614 139 6 490 049 

    Goodwill 3 327 257 3 349 179 3 136 566 

    Investimentos financeiros em empresas associadas  160 306  146 871  175 272 
    Activos financeiros disponíveis para venda  171 313  443 965  443 117 
    Activos por impostos diferidos  511 414  515 332  661 335 
    Clientes  108 610  117 442  114 821 
    Devedores e outros activos - - 2 313 227 
    Devedores e outros activos de actividades comerciais 2 108 393 1 438 199 - 
    Outros devedores e outros activos  402 025  258 518 - 

        Total de Activos Não Correntes 34 298 109 33 207 228 31 769 193 

    Inventários  346 060  356 978  273 376 

    Clientes 2 043 671 2 069 676 1 892 805 

    Devedores e outros activos - - 1 866 477 

    Devedores e outros activos de actividades comerciais 1 495 616 2 045 017 - 

    Outros devedores e outros activos  505 694  514 609 - 

    Impostos a receber  644 819  640 485  557 641 

    Activos financeiros ao justo valor através dos resultados   212  35 745  84 852 

    Caixa e equivalentes de caixa 1 731 524 1 588 163 2 189 560 

    Activos detidos para venda  201 924  30 952 - 

        Total de Activos Correntes 6 969 520 7 281 625 6 864 711 

        Total do Activo 41 267 629 40 488 853 38 633 904 

CAPITAIS PRÓPRIOS

    Capital 3 656 538 3 656 538 3 656 538 

    Acções próprias ( 111 430) ( 115 731) ( 119 784)

    Prémios de emissão de acções  503 923  503 923  501 992 

    Reservas e resultados acumulados 2 935 840 2 730 903 2 230 981 

    Resultado l íquido atribuível aos accionistas da EDP 1 124 663 1 078 925 1 023 845 

Capitais Próprios atribuíveis aos accionista da EDP 8 109 534 7 854 558 7 293 572 

Interesses não controláveis 3 277 245 2 930 401 2 684 441 

        Total dos Capitais Próprios 11 386 779 10 784 959 9 978 013 

Passivo

Dívida financeira 15 786 411 14 887 195 13 486 499 

    Beneficios aos empregados 1 823 158 1 904 879 1 879 704 

    Provisões para riscos e encargos  415 149  431 194  344 383 

    Conta de hidraulicidade  69 142  75 098  112 631 

    Passivos por impostos diferidos  954 002  856 072  771 896 

    Parcerias institucionais em parques eólicos nos EUA 1 783 861 1 644 048 - 

    Credores e outros passivos - - 3 152 745 

    Credores e outros passivos de actividades comerciais 1 289 436 1 416 047 - 

    Outros credores e outros passivos  361 101  759 722 - 

        Total de Passivos Não Correntes 22 482 260 21 974 255 19 747 858 

Dívida financeira 2 998 698 3 004 451 2 794 481 

    Credores e outros passivos - - 5 185 546 

    Credores e outros passivos de actividades comerciais 3 296 680 3 489 294 - 

    Outros credores e outros passivos  535 077  683 538 - 

    Impostos a pagar  546 806  552 356  928 006 

Passivos detidos para venda  21 329 - - 

        Total dos Passivos Correntes 7 398 590 7 729 639 8 908 033 

        Total do Passivo 29 880 850 29 703 894 28 655 891 

        Total dos Capitais Própios e Passivo 41 267 629 40 488 853 38 633 904 

EDP - Energias de Portugal

Balanço Consolidado
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2011 2010 2009

  Volume de negóci os 15 120 851 14 170 742 12 198 009 

  Custo da s  venda s (8 648 441) (7 753 531) (5 981 641)

  Va ria çã o nos  inventários  e  custo das  mat.primas  e 

    consumíveis (1 035 935) (1 012 880) (1 111 229)

          Margem bruta 5 436 475 5 404 331 5 105 139 

  Rédito associ ado a  acti vos  afectos  a  concessões  440 546  392 017 - 

  Encargos  com a ctivos  afectos  a  concessões ( 440 546) ( 392 017) - 

- - - 

  Outros  proveitos  / (custos ) de expl ora çã o:

     Outros  proveitos  de explora çã o  414 342  320 889  224 790 

     Fornecimentos  e serviços  externos ( 901 048) ( 862 256) ( 768 202)

     Custos  com o pessoal  e  beneficios  a os  empregados ( 634 900) ( 643 468) ( 698 389)

     Outros  custos  de exploração ( 559 281) ( 521 384) ( 500 564)

(1 680 887) (1 706 219) (1 742 365)

3 755 588 3 698 112 3 362 774 

     Provi sões  do exercício (  692) ( 103 578) ( 74 685)

     Amortizações  e  impari dades  do exercício (1 517 160) (1 469 002) (1 334 053)

     Compensações  de amortizações  29 654  22 279  15 531 

2 267 390 2 147 811 1 969 567 

     Ganhos  / (perda s) na  a l i enação de acti vos  financei ros  20 877  60 821  59 703 

     Proveitos  financei ros  818 848  820 743 1 036 374 

     Custos  fi nanceiros (1 534 235) (1 391 012) (1 523 083)

     Ganhos  / (perda s) em associ ada s  19 477  23 470  25 151 

          Resultados  antes  de imposto 1 592 357 1 661 833 1 567 712 

          Imposto sobre l ucros ( 260 378) ( 427 232) ( 399 765)

          Resultados depois de Impostos e antes de alienação

          de operações em descontinuação 1 331 979 1 234 601 1 167 947 

    Ganhos  / (perda s) na  a l i enação de opera ções  des conti nua das - - - 

          Resultado liquido do exercicio 1 331 979 1 234 601 1 167 947 

Atribuivel  a :

     Accionis ta s  da EDP 1 124 663 1 078 925 1 023 845 

     Interesses  não controláveis  207 316  155 676  144 102 

          Resultado liquido do exercício 1 331 979 1 234 601 1 167 947 

EDP - Energias de Portugal

Demonstração de Resultados Consolidados
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2011 2010 2009

Actividades Operacionais

Recebimentos de clientes 14 337 258 13 153 511 11 478 194 

Recebimentos por securitização dos ajustamentos tarifários  684 651 - 1 639 142 

Pagamentos a fornecedores (10 588 153) (9 415 651) (7 924 642)

Pagamentos ao pessoal ( 817 903) ( 654 063) ( 680 885)

Pagamentos de rendas de concessão ( 226 115) ( 236 440) ( 255 684)

Outros recebimentos / (pagamentos) relativos à actividade operacional ( 251 123) ( 321 258) ( 213 925)

Fluxo gerado pelas operações 3 138 615 2 526 099 4 042 200 

Recebimentos / (pagamentos) de imposto sobre o rendimento ( 191 810) ( 683 955) ( 120 531)

Fluxo das Actividades Operacionais 2 946 805 1 842 144 3 921 669 

     Operações em descontinuação - - -

     Operações em continuação 2 946 805 1 842 144 3 921 669 

Actividades de Investimento

Recebimentos:

   Activos financeiros 152.822  155 286  319 022 

   Activos fixos tangíveis e intangíveis 48.964  65 292  2 836 

   Outros recebimentos relativos a activos fixos tangíveis 44.881  31 313  161 879 

   Juros e proveitos similares 115.820  127 218  87 563 

   Dividendos 19.560  37 387  48 766 

 382 047  416 496  620 066 

Pagamentos:

   Activos financeiros ( 614 704) ( 283 708) ( 451 571)

   Variação de caixa por variações no perímetro de consolidação (  659)  5 440  10 447 

   Activos fixos tangíveis e intangíveis (2 311 043) (2 983 595) (3 417 533)

(2 926 406) (3 261 863) (3 858 657)

Fluxo das Actividades de Investimento (2 544 359) (2 845 367) (3 238 591)

     Operações em descontinuação - -

     Operações em continuação (2 544 359) (2 845 367) (3 238 591)

Actividades de Financiamento

   Recebimentos/(Pagamentos) de empréstimos obtidos  732 952 1 104 831 1 257 479 

   Juros e custos similares incluindo derivados de cobertura ( 637 962) ( 540 095) ( 528 581)

   Subsídios governamentais ("Cash grants")  2 587  169 304  155 946 

   Aumentos de capital e prémios de emissão - -  9 057 

   Aumentos de capital subscritos por interesses não controláveis  4 503  2 514 -

   Recebimentos / (Pagamentos) de instrumentos financeiros derivados ( 63 980) ( 42 670)  54 710 

   Dividendos pagos ( 616 581) ( 561 819) ( 507 153)

   Dividendos pagos a interesses não controláveis ( 137 565) ( 87 274) ( 68 542)

   Venda / (Aquisição) de acções próprias  1 077   369  2 107 

   Venda / (compra) de interesses minoritários sem perda de controlo  356 343 - -

 141 111  228 359  333 528 

Fluxo das Actividades de Financiamento ( 217 515)  273 519  708 551 

     Operações em descontinuação - - -

     Operações em continuação ( 217 515)  273 519  708 551 

Variação de caixa e seus equivalentes  184 931 ( 729 704) 1 391 629 

   Efeito das diferenças de câmbio ( 41 570)  43 557  84 344 

Caixa e seus equivalentes no início do período 1 588 163 2 274 310  713 587 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 731 524 1 588 163 2 189 560 

Operações em descontinuação - - -

Caixa e seus equivalentes em continuação no fim do período 1 731 524 1 588 163 2 189 560 

  Componentes de caixa :

   Recebimentos/(Pagamentos) antecipados de parcerias 

     institucionais na actividade eólica nos EUA

EDP - Energias de Portugal

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados
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8.2 CONTAS INDIVIDUAIS DA EDP, SA  
               

2011 2010 2009

ACTIVO

    Activos  fixos  ta ngíveis  200 749  165 105  123 562 

    Activos  inta ngíveis   16   24   33 

    Inves timentos  financeiros  em empres as  fi l ia is 9 708 783 9 507 310 9 535 843 

    Inves timentos  financeiros  em empres as  a ss ociada s - -  45 398 

    Activos  fina ncei ros  di sponívei s  para  venda  42 544  257 072  238 401 

    Proprieda des  de inves timento  11 468 - - 

    Activos  por impos tos  di feridos  18 344 - - 

    Devedores  e  outros  activos - - 4 537 916 

    Devedores e outros activos de actividades comerciais   179   126 - 

    Outros devedores e outros activos 4 848 129 5 393 302 - 

        Total de Activos Não Correntes 14 830 212 15 322 939 14 481 153 

    Inventários   807  51 745  11 351 

    Cl ientes  149 073  46 357  97 432 

    Devedores  e  outros  activos - - 1 727 737 

    Devedores e outros activos de actividades comerciais  260 829  266 135 - 

    Outros devedores e outros activos 2 645 774 2 245 427 - 

    Impos tos  a  receber  162 377  92 330  44 545 

    Ca ixa  e equiva lentes  de ca ixa  661 609  142 675  891 356 

        Total de Activos Correntes 3 880 469 2 844 669 2 772 421 

        Total do Activo 18 710 681 18 167 608 17 253 574 

CAPITAIS PRÓPRIOS

    Capi ta l 3 656 538 3 656 538 3 656 538 

    Acções  próprias ( 105 335) ( 109 636) ( 113 689)

    Prémios  de emis sã o de a cções  503 923  503 923  501 992 

    Reservas  e resultados  acumula dos 1 895 855 1 926 188 1 868 007 

    Resultado l íquido do exerci cio  785 804  725 136  630 021 

        Total dos Capitais Próprios 6 736 785 6 702 149 6 542 869 

Passivo

Dívida financeira 1 777 527 1 311 375 1 962 393 

    Provis ões  para  ri scos  e  encargos  72 172  21 867  18 637 

    Conta  de hidraul icidade  69 142  75 098  112 631 

    Pas s ivos  por impostos  di feridos -  67 926  80 489 

    Credores  e  outros  pas s ivos - - 2 824 741 

    Credores  e  outros  pas s ivos  de a ctivida des  comercia is  3 410  3 797 - 

    Outros  credores  e outros  pas s ivos 2 447 314 3 218 917 - 

        Total de Passivos Não Correntes 4 369 565 4 698 980 4 998 891 

Dívida financeira 5 700 385 5 779 736 4 194 840 

    Credores  e  outros  pas s ivos - - 1 032 380 

    Credores  e  outros  pas s ivos  de a ctivida des  comercia is  508 693  431 151 - 

    Outros  credores  e outros  pas s ivos 1 393 531  554 404 - 

    Impos tos  a  pagar  1 722  1 188  484 594 

        Total dos Passivos Correntes 7 604 331 6 766 479 5 711 814 

        Total do Passivo 11 973 896 11 465 459 10 710 705 

        Total dos Capitais Própios e Passivo 18 710 681 18 167 608 17 253 574 

EDP - Energias de Portugal

Balanço Individual
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2011 2010 2009

  Volume de negócios 2 432 189 2 003 510 1 755 564 

  Custos com electricidade (1 817 445) (1 412 899) (1 192 863)

  Variação nos inventários e custo das mat.primas e 

    consumíveis
( 506 380) ( 430 640) ( 360 684)

 108 364  159 971  202 017 

Outros proveitos / (custos) de exploração :

     Outros proveitos de exploração  13 013  12 408  8 453 

     Fornecimentos e serviços externos ( 176 852) ( 163 333) ( 99 170)

     Custos com o pessoal e beneficios aos empregados ( 14 148) ( 14 022) ( 16 459)

     Outros custos de exploração ( 11 898) ( 12 834) ( 17 610)

( 189 885) ( 177 781) ( 124 786)

( 81 521) ( 17 810)  77 231 

     Provisões do exercício ( 9 516) ( 5 418) (  187)

     Amortizações e imparidades do exercício ( 11 162) ( 12 054) ( 6 935)

( 102 199) ( 35 282)  70 109 

     Ganhos/(perdas) na alienação de activos financeiros  120 345  52 724 (  10)

     Proveitos financeiros 1 472 994 1 628 636 2 162 520 

     Custos financeiros (878.942)        (947.406)        (1.574.110)    

          Resultados Antes de Impostos  612 198  698 672  658 509 

              Impostos sobre lucros  173 606  26 464 ( 28 488)

          Resultado Liquido  785 804  725 136  630 021 

EDP - Energias de Portugal

Demonstração de Resultados Individual
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2011 2010 2009

Actividades Operacionais

Recebimentos de clientes 2 241 167 1 890 333 1 729 310 

Pagamentos a fornecedores (2 189 230) (1 810 537) (1 695 918)

Pagamentos ao pessoal ( 54 547) ( 49 502) ( 54 904)

Outros recebimentos / (pagamentos) relativos à actividade operacional ( 83 744) ( 56 178) ( 34 890)

Fluxo gerado pelas operações ( 86 354) ( 25 884) ( 56 402)

Recebimentos / (pagamentos) de imposto sobre o rendimento ( 9 227)  25 793  6 237 

Fluxo das Actividades Operacionais ( 95 581) (  91) ( 50 165)

Actividades de Investimento

Recebimentos:

   Activos financeiros  437 764  98 122  4 435 

   Activos fixos tangíveis e intangíveis  2 746  2 024   798 

   Juros e proveitos similares  463 796  324 606  323 519 

   Dividendos  854 084  346 968  645 078 

1 758 390  771 720  973 830 

Pagamentos:

   Activos financeiros ( 511 755) ( 3 039) ( 121 042)

   Activos fixos tangíveis e intangíveis ( 44 645) ( 59 617) ( 16 327)

( 556 400) ( 62 656) ( 137 369)

Fluxo das Actividades de Investimento 1 201 990  709 064  836 461 

Actividades de Financiamento

   Recebimentos / (Pagamentos) de empréstimos obtidos  439 916 ( 538 091)  650 249 

   Juros e custos similares incluindo derivados de cobertura ( 390 629) ( 361 482) ( 420 671)

   Recebimentos / (Pagamentos) de instrumentos financeiros derivados ( 23 329)   901  193 898 

   Dividendos pagos ( 616 581) ( 561 819) ( 507 153)

   Venda / (Aquisição) de acções próprias  3 123  2 487  4 169 

Fluxo das Actividades de Financiamento ( 587 500) (1 458 004) ( 79 508)

Variação de caixa e seus equivalentes  518 909 ( 749 031)  706 788 

   Efeito das diferenças de câmbio   25   350  1 689 

Caixa e seus equivalentes no início do período  142 675  891 356  182 879 

Caixa e seus equivalentes no fim do período  661 609  142 675  891 356 

  Componentes de caixa :

      - Numerário - - -

      - Depósitos bancários  661 609  142 675  13 856 

 661 609  142 675  13 856 

  Equivalentes a caixa :

      - Outras aplicações de tesouraria - -  877 500 

- -  877 500 

  Caixa e seus equivalentes  661 609  142 675  891 356 

EDP - Energias de Portugal

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual


