
 
 

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de 
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última 

prevalecerá. 

 
PONTO PRIMEIRO DA ORDEM DO DIA 

 
Análise e aprovação, se for esse o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, 

S.A. bem como das consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, 
correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2016. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO PRIMEIRO  
 

Aprovar as contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A. (balanço, demonstração de 
resultados, demonstração de variações no património líquido, demonstração dos fluxos de caixa e 
notas) e as contas anuais consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes (balanço, 
demonstração de resultados, demonstração de variações do património líquido, demonstração dos 
fluxos de caixa e notas), correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 
2016, e que foram formuladas pelo Conselho de Administração na sua reunião de 27 de Fevereiro 
de 2017. 
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PONTO SEGUNDO DA ORDEM DO DIA 

 
Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado 

correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2016, assim como a 
distribuição de dividendos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEGUNDO  

 
1. Propõe-se aprovar a aplicação do resultado formulado pelo Conselho de Administração 

na sua reunião com data de 27 de Fevereiro de 2017, com o parecer favorável da 
Comissão de Auditoria e Controlo, que se detalha em seguida.  

  
Base de alocação: 
 
Lucro do exercício de 2016    19.015.007,22 Euros 
 
 
Alocação: 
 
- Reserva Legal    1.901.500,72 Euros 
 
- Dividendos   17.113.506,50 Euros 

 
 

2. Propõe-se aprovar a proposta do Conselho de Administração com o parecer favorável da 
Comissão de Auditoria e Controlo, para a distribuição de um dividendo bruto de 0,05 
Euros por acção da EDP Renováveis S.A. com direito aos mesmos (“o Dividendo”), 
equivalente a um montante global de 43.615.408,10 euros que será pago da seguinte 
forma: (i) 17.113.506,50 Euros provenientes dos lucros do exercício e (ii) 26.501.901,60 
Euros provenientes da conta de Reserva Voluntária. 

 
O Dividendo estará sujeito em qualquer caso ao estabelecido na normativa fiscal vigente.  

 
Este valor considera o total das acções representativas do capital social da EDP 

Renováveis, S.A.  
 

O pagamento do Dividendo será efectivo desde a data de 8 de Maio de 2017 e o seu 
pagamento efectuar-se-á através de um agente financeiro (paying agent).  
 

Para efeitos informativos, as acções começarão a cotar sem direito a receber dividendo 
(ex dividend) 2 dias antes da data de pagamento do mesmo, de acordo com as normas aplicáveis 
aos mercados regulados nos quais as acções estejam admitidas a negociação.  
 



 
 

A EDP Renováveis, S.A. publicará informação detalhada sobre os restantes termos e 
condições do pagamento do Dividendo com um mínimo de 10 dias de antecedência à data de 
pagamento do mesmos (ou seja, dia 28 de Abril de 2017), de acordo com as normas aplicáveis 
aos mercados regulados nos quais as acções se encontrem admitas a negociação.  

 
Propõe-se adicionalmente facultar, com a amplitude que a lei permita, ao Conselho de 

Administração e à Comissão Executiva, a expressa faculdade de substituição para designar a 
entidade financeira que deve actuar como agente do pagamento e para decidir e executar todas 
as acções necessárias ou convenientes para alcançar o efectivo cumprimento da distribuição de 
dividendos aprovada.  
 
 
 



 
 

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de 
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última 

prevalecerá. 

 
PONTO TERCEIRO DA ORDEM DO DIA 

 
Análise e aprovação, se esse for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP 

Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidada em conjunto com as suas sociedades 
dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que 
terminou a 31 de Dezembro de 2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO TERCEIRO 

 
Aprovar o Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., o Relatório de Gestão 

Consolidada em conjunto com as suas sociedades dependentes, e o Relatório de Governo 
Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2016, 
formulados pelo Conselho de Administração na sua reunião de 27 de Fevereiro de 2017.  
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PONTO QUARTO DA ORDEM DO DIA 

 
Análise e aprovação, se for esse o caso, da gestão e actuação do Conselho de 

Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de 
Dezembro de 2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUARTO  

 
Aprovar a gestão social e a actuação levada a cabo pelo Conselho de Administração e 

sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2016, bem 
como um voto de confiança nos seus membros. 
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PONTO QUINTO DA ORDEM DO DIA 

 

Reeleição do cargo do Presidente da Assembleia de Accionistas para um segundo 

mandato de três (3) anos. 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUINTO 

 

De acordo com a proposta apresentada pela da Comissão de Nomeações e Remunerações 
ao Conselho de Administração, propõe à Assembleia Geral de Accionistas a reeleição do Presidente 
da Assembleia de Accionistas para um segundo mandato e pelo prazo estatutário de três (3) anos e, 
em consequência propõe a adopção do seguinte acordo: 

 Reeleger como Presidente da Assembleia de Accionistas para um segundo mandato 
e pelo prazo estatutário de três (3) anos, o Exmo. Senhor José António de Melo Pinto 
Ribeiro, cuja identificação pessoal se encontra registada no Registro Mercantil. 

  
O Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Accionistas poderá aceitar o cargo através 

de qualquer meio admitido pelo Direito. 
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PONTO SEXTO DA ORDEM DO DIA 

 
Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração 

da Sociedade. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEXTO 
 

Aprovar a Declaração sobre a política de remuneração dos membros do Conselho de 
Administração da EDP Renováveis, S.A. 
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DECLARAÇÃO SOBRE A POLITICA DE REMUNERAÇÕES 

A definição da proposta da Politica de Remunerações dos membros do Conselho de 

Administração compete à Comissão de Nomeações e Remunerações nomeada pelo Conselho de 

Administração. 

Esta Comissão definiu a remuneração a atribuir aos Administradores e membros da Comissão 

Executiva, procurando reflectir o desempenho de cada um dos seus membros em cada ano do 

mandato (remuneração variável anual), assim como o desempenho durante o mandato, 

mediante o estabelecimento de uma componente variável que seja consistente com a 

maximização dos resultados a longo prazo da Empresa (remuneração variável plurianual para 

um período de três anos), garantindo desta forma o alinhamento do desempenho dos órgãos 

de administração com os interesses dos accionistas. 

A política de remunerações, proposta pela Comissão de Nomeações e Remunerações para o 

período 2017-2019, estabelece princípios muito semelhantes relativamente àqueles que regiam 

a política de remunerações em vigor durante o período 2014-2016, os quais consistem numa 

remuneração fixa para todos os membros do Conselho de Administração e uma remuneração 

variável, com uma componente anual e uma componente plurianual, para os membros da 

Comissão Executiva. 

Remuneração Fixa 

Para o período de 2017-2019 a remuneração fixa aprovada é igual àquela fixada para o período 

2014-2016. 

Tal como ocorreu durante a vigência das políticas de remunerações anteriores, e conforme a 

informação submetida à Assembleia Geral de Accionistas em exercícios anteriores, a EDP 

Renováveis celebrou um contrato de Serviços de Gestão com a EDP, segundo a qual a EDP 

Renováveis paga à EDP um montante (management fee) por serviços de gestão prestados pela 

última, que desde maio de 2012, e de forma coerente com a composição do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva, incluem serviços de gestão executivos e não executivos. 

À data de hoje e através deste contrato, a EDP presta à EDP Renováveis serviços de gestão 

correspondentes a um administrador executivo e dois administradores não executivos.  

Os administradores não executivos poderão optar por uma remuneração fixa ou por senhas de 

assistência por cada reunião, de valor equivalente à remuneração fixa proposta para o 

administrador, tendo em consideração as funções desempenhadas. 

O Plano de Pensões funciona como um complemento efectivo de reforma para os membros da 

Comissão Executiva correspondente a uma percentagem entre 3% e 6% da respectiva 

remuneração anual. 



 

 

Os Administradores não obtêm, a título de remuneração, qualquer benefício não pecuniário 

relevante. 

Remuneração variável anual e plurianual  

A remuneração variável anual e plurianual aplica-se aos membros da Comissão Executiva.  

A remuneração variável anual e plurianual consiste numa percentagem da componente fixa 

anual, com peso superior para a componente plurianual vs. a anual (120% vs 80%). Assim, o 

valor da remuneração variável pode variar entre 0% e 85%, de 80% da remuneração bruta fixa 

anual, no caso da variável anual, e entre 0% e 85%, de 120% da remuneração bruta fixa anual, 

no caso da plurianual. Tais percentagens são aplicáveis sobre (i) a remuneração bruta fixa anual 

para o caso do CEO, e (ii) 250.000€ para o caso do CFO, COO da Europa e COO da América do 

Norte. 

Os indicadores que servem de base para determinar os montantes da remuneração variável 

anual e plurianual para cada ano do período são os propostos pela Comissão de Nomeações e 

Retribuições com o objetivo de que estejam alinhados com os pilares estratégicos da Empresa: 

crescimento, controlo de risco e eficiência. Estes são iguais para todos os membros da Comissão 

Executiva, mas com objetivos específicos de plataforma para os COOs. Os indicadores 

estabelecidos aplicar-se-ão aos exercícios 2017-2019, sem prejuízo dos ajustes que em cada ano 

possam ser propostas pela referida Comissão de Nomeações e Remunerações. A política de 

remunerações para o período 2017-2019 prevê o seguinte conjunto de indicadores: 

 

*Para os COOS estes KPIs serão calculados, tanto para uma componente anual como plurianual 

com base no desempenho do Grupo, que terá um peso de 100% 



 

 

Para o caso do CFO, COO da América do Norte e COO da Europa, haverá uma avaliação 

qualitativa por parte do CEO que terá um peso de 20% para remuneração variável anual, e 32% 

para remuneração variável plurianual.  

Em conclusão, a política de remunerações contém elementos determinantes para fomentar um 

desempenho da gestão da Empresa que não se centre unicamente nos objectivos a curto prazo, 

mas também que integre no seu resultado os interesses da Empresa e dos accionistas a médio 

e longo prazo. Tais elementos são: os pesos relativos atribuídos a cada um dos indicadores para 

o cálculo da remuneração variável anual ou plurianual; a relevância associada ao cumprimento 

dos mesmos na plataforma, no caso dos COOs, no período de três anos considerado para a 

determinação do valor da componente variável plurianual da remuneração; o diferimento do 

pagamento adicional de três anos do mesmo, conforme recomendado pela CMVM como prática 

de bom governo; o seu pagamento está condicionado à não existência de ilegalidades 

intencionais conhecidas depois da avaliação e nos casos em que seja posta em causa a 

sustentabilidade do desempenho da Empresa, a utilização de critérios qualitativos orientados 

para uma perspectiva estratégica e de médio prazo no desenvolvimento da Empresa; a 

existência de um limite máximo para a remuneração variável e o peso relativo desta 

componente no valor global da remuneração. 

Lisboa, 16 de Fevereiro de 2017, 
 

João Manuel Mello Franco 
 

António Nogueira Leite 
 

Acácio Jaime Liberado Mota Piloto 
 

Francisco Seixas da Costa 
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PONTO SÉTIMO DA ORDEM DO DIA 

 
Reeleição como Auditores de Contas da EDP Renováveis, S.A., da KPMG AUDITORES, 

S.L. inscrita no Registo Oficial de Auditores de Contas com o número S0702 e C.I.F. B-78510153, 
para o ano 2017. 

 
PROPOSTA DE ACORDO RELATIVA AO PONTO SÉTIMO 

 
De acordo com o disposto no Artigo 264 da Lei de Sociedades de Capital Espanhola (Ley 

de Sociedades de Capital), com o expirar do período para o qual foi nomeado como auditor de 
contas da Sociedade, acorda-se reeleger para o exercício de 2017 a KPMG AUDITORES, S.L., com 
domicílio em Madrid (28046), Torre de Cristal, Paseo de la Castellana 259C y C.I.F. B-78.510.153 
e inscrita no Registo Oficial de Auditores de Contas com o número S0702 para realizar auditorias 
às contas individuais da sociedade e consolidadas do seu grupo. 
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PONTO OITAVO DA ORDEM DO DIA 

 
Delegação de poderes para formalização e execução das resoluções adoptadas na 

Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e 
permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os 
registos apropriados.  

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO OITAVO 

 
Facultar, indistintamente, ao Presidente do Conselho de Administração, António Luis 

Guerra Nunes Mexia, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração e Administrador-
Delegado (CEO), João Manuel Manso Neto, e ao Secretário do Conselho de Administração, 
Emílio Garcia-Conde Noriega, nos mais amplos termos permitidos em Direito, os poderes 
necessários para executar todas as deliberações adoptadas por esta Assembleia Geral, podendo, 
para tais efeitos, desenvolver, aclarar, precisar, interpretar, completar e corrigir aquelas 
deliberações, as respectivas escrituras e documentos eventualmente outorgados em execução 
das mesmas e, de modo particular, as omissões, defeitos ou erros, de conteúdo ou de forma, 
que impeçam a inscrição destas deliberações e os seus efeitos junto do Registro Mercantil.  
 
 
 


