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CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACCIONISTAS 
EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de 
Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará no auditório “Casa de Lector”, Paseo de la 
Chopera número 11, no dia 3 de Abril de 2018, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no 
caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 4 de Abril de 
2018, no mesmo lugar e hora, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

PONTOS RELATIVOS ÀS CONTAS ANUAIS E GESTÃO DA SOCIEDADE: 

Primeiro. Análise e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, 
S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes,
correspondentes ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2017.

Segundo. Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado 
correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2017, assim como à 
distribuição de dividendos. 

Terceiro. Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP 
Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades 
dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que 
terminou a 31 de Dezembro de 2017. 

Quarto. Análise e aprovação, se for 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 2017. 

Quinto. Conselho de Administração. Ratificação da nomeação por cooptação dos Conselheiros: 

Quinto A: Ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Duarte Melo de 
Castro Belo. 

Quinto B: Ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Miguel Ángel Prado 
Balboa. 

PONTOS RELATIVOS A ASSUNTOS GERAIS 

Sexto. Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da 
Sociedade. 

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. 



Sétimo. Eleição, como Auditores de contas da EDP Renováveis, S.A., da PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L., registada no Registro Oficial dos Auditores sob o número S0242 e C.I.F. B- 
79031290, para os anos 2018, 2019 e 2020. 

Oitavo. 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. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

I. Complemento da Convocatória

Os accionistas, conforme legislação aplicável, poderão solicitar que se publique um 
complemento à Convocatória da Assembleia Geral de Accionistas incluindo um ou mais pontos 
à Ordem do Dia. Estes direitos deverão ser exercidos mediante notificação a enviar para a sede 
social dentro dos cinco (5) dias seguintes à publicação da convocatória. Esta notificação deverá 
ser acompanhada da identidade dos accionistas que exercitam este direito e o número das 
acções de que são titulares, anexando também toda a documentação que se revele necessária 
para o efeito. O complemento da convocatória deverá publicar-se dentro do prazo legalmente 
estabelecido, de acordo com o previsto no Guia do Accionista disponível no site da Sociedade 
(www.edprenovaveis.com) e através do Departamento de Relação com Investidores. As 
consultas ao Departamento de Relações com Investidores podem ser realizadas através no 
telefone +34 902 830 700 no horário de segunda a sexta-feira das 9.00 às 19.00 horas e pelo fax 
+34 914 238 429.

II. Direito de participação

Em conformidade com o disposto nos artigos 14 e 15 dos Estatutos Sociais, todos os titulares de 
acções da Empresa têm o direito de participar da Assembleia Geral de Accionistas, de solicitar 
as informações e esclarecimentos que considerem relevantes em relação aos pontos incluídos 
na Ordem do Trabalho, de participar na deliberação destes e na sua votação. 

Para o exercício deste direito, os accionistas deverão ter as acções inscritas em seu nome no 
correspondente registo escritural no quinto (5º) dia anterior ao dia em que se irá realizar a 
Assembleia Geral de Accionistas, quer seja em primeira ou em segunda convocatória, conforme 
indica na Guia do Accionista disponível no site da Sociedade (www.edprenovaveis.com). Esta 
circunstância deverá ser demonstrada através do correspondente cartão de participação ou 
certificado de titularidade, emitido pela entidade ou entidades encarregadas da manutenção do 
registo de anotações em conta ou certificado equivalente (o “certificado de titularidade”), ou 
por qualquer outra forma admitida pela legislação vigente. 

Para efeitos de credenciar a identidade dos accionistas, ou de quem validamente os represente, 
à entrada do local onde se celebre a Assembleia Geral de Accionistas, poderá ser solicitado aos 
presentes, para além da apresentação do certificado de titularidade, o comprovativo da sua 
identidade mediante a apresentação do Documento Nacional de Identidade ou de qualquer 
outro documento oficial geralmente aceite para estes efeitos, assim como os documentos 
originais que lhe confiram os poderes de representação relevantes. 

http://www.edprenovaveis.com/


III. Direito de representação e outorga da representação à distância

De acordo com o disposto no artigo 15 dos Estatutos, qualquer accionista que tenha direito de 
participação poderá fazer-se representar na Assembleia Geral de Accionistas por meio de outra 
pessoa (ainda que não seja accionista), conferindo a representação por escrito ou mediante 
correspondência postal, que deverá fazer chegar ao poder da Sociedade dois (2) dias antes do 
dia previsto para a celebração da Assembleia Geral em primeira convocatória, indicando o nome 
do representante. 

A outorga e a revogação da representação realizar-se-á, especificamente para esta Assembleia 
Geral de Accionistas, conforme o estabelecido nos Estatutos e na Lei de Sociedades de Capital 
(“Ley de Sociedades de Capital”) e de acordo com as indicações contidas no Guia do Accionista 
disponível na página Web da Sociedade (www.edprenovaveis.com) e no Departamento de 
Relação com Investidores. 

Está à disposição dos accionistas um formulário para efeitos de representação, que poderá ser 
solicitado por estes através dos meios indicados no Guia do Accionista. 

IV. Direito de voto e exercício do direito de voto por correspondência

1. Direito de voto

Em conformidade com o disposto no artigo 15 dos Estatutos, cada acção com direito a voto, cujo 
titular se encontre presente ou representado na Assembleia Geral, terá direito a um voto. 

2. Voto por correspondência

De acordo com o estabelecido no artigo 15 dos Estatutos, os accionistas poderão votar as 
propostas relativas a pontos compreendidos na Ordem do Dia por correio postal ou 
comunicação electrónica. 

O exercício deste direito realizar-se-á conforme o estabelecido nos Estatutos e na Lei de 
Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”) e de acordo com as indicações contidas 
no Guia do Accionista disponível na página Web da Sociedade (www.edprenovaveis.com) e 
através do Departamento de Relações com Investidores da EDPR. O voto por correspondência 
postal deverá ser remetido para a sede da social (Plaza de la Gesta, n.º 2, 33007 Oviedo, 
Espanha) ou ao apartado indicado para o efeito no Guia do Accionista. O voto por comunicação 
electrónica deverá ser remetido à Sociedade através do link indicado para o efeito página Web 
da Sociedade. 

Em qualquer caso, o accionista que vote por correspondência postal ou comunicação electrónica 
deverá remeter para o Presidente da Assembleia Geral o certificado de titularidade e fotocópia 
do seu documento nacional de identidade ou passaporte e, tratando-se de pessoa coletiva, 
deverá também remitir cópia de documento oficial que acredite a sua representação. Os 
accionistas serão considerados como presentes para os efeitos da constituição da Assembleia 
Geral de Accionistas. 

V. Disposições comuns à representação e ao voto por correspondência

A representação conferida mediante correspondência postal poderá ficar sem efeito por 
revogação expressa do accionista, efectuada pelo mesmo meio empregue para conferir a 
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representação, dentro do prazo estabelecido para a conferir, ou por presença física do accionista 
na Assembleia Geral de Accionistas. 

O voto por correspondência ficará sem efeito por revogação posterior e expressa do accionista, 
efectuada pelo mesmo meio empregue para a emissão e dentro do prazo estabelecido para esta, 
ou pela presença física na Assembleia Geral de Accionistas, ou do seu representante. 

O Guia do Accionista, disponível na página Web da Sociedade (www.edprenovaveis.com) e 
através do Departamento de Relações com Investidores, contém as regras detalhadas de 
hierarquia em caso de coexistência ou conflito entre representação, voto por correspondência 
e presença física na Assembleia Geral de Accionistas. 

VI. Direito de informação

Em conformidade com o previsto na legislação vigente, encontra-se previsto o direito atribuído 
a todos os accionistas de examinar na sede social, sita na Plaza de la Gesta, n.º 2, 33007 Oviedo, 
Espanha, e de pedir a entrega ou envio gratuito dos documentos que seguidamente se indicam, 
os quais se encontram igualmente disponíveis na página Web da Sociedade 
(www.edprenovaveis.com): (i) o anúncio da Convocatória da Assembleia Geral Ordinária de 
Accionistas; (ii) o número total de acções e direitos de voto na data da convocatória; (iii) um 
modelo de carta de representação e do boletim de voto mediante correspondência postal; (iv) 
os textos completos das propostas de deliberação incluídas na Ordem do Dia que serão 
submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Accionistas e, caso aplicável, à 
medida que sejam recebidas, serão também incluídas as propostas de deliberação apresentadas 
pelos accionistas; (v) as contas anuais individuais da Sociedade bem como as contas 
consolidadas com as respectivas sociedades dependentes correspondentes ao exercício social 
que terminou a 31 de Dezembro de 2016 e que foram apresentadas pelo Conselho de 
Administração na reunião que teve lugar no dia 26 de Fevereiro de 2018, assim como os 
respectivos relatórios de auditoria; (vi) o relatório de gestão individual da Sociedade e o 
consolidado com as respectivas sociedades dependentes, apresentados pelo Conselho de 
Administração em 27 de Fevereiro de 2017; (vii) o relatório anual de Governo Corporativo do 
exercício de 2017; (viii) a declaração sobre a política de remuneração dos membros do Conselho 
de Administração; (ix) a declaração de responsabilidade dos Administradores com relação à 
preparação dos documentos financeiros e do relatório e contas; (x) o Guia do Accionista; (xi) 
textos consolidados em vigor (Estatutos e outras Regulamentações aplicáveis). 

Adicionalmente, estarão à disposição dos accionistas na página web da sociedade 
(www.edprenovaveis.com) os documentos que o Conselho de Administração considere 
oportunos. 

Os Accionistas poderão, desde a publicação da Convocatória da Assembleia até ao quinto (5.º) 
dia anterior, inclusive, ao previsto para a celebração, em primeira convocatória, da Assembleia 
Geral de Accionistas, solicitar, por escrito, as informações ou clarificações que considerem 
necessárias a respeito dos assuntos compreendidos na Ordem do Dia. 

Adicionalmente, os accionistas poderão exercer o seu direito à informação durante a reunião da 
Assembleia Geral de Accionistas, nos termos previstos na lei e nos Estatutos. 
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VII. Intervenção do Notário na Assembleia Geral de Accionistas

Em conformidade com o estabelecido no artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital (“Ley de 
Sociedades de Capital”), o Conselho de Administração requererá a presença de um Notário do 
Ilustre Colégio Notarial de Madrid, para que redija a Acta da Assembleia Geral de Accionistas. 

VIII. Protecção de dados

Os dados de carácter pessoal que os accionistas facultem à Sociedade para o exercício ou 
representação dos seus direitos de participação e voto na Assembleia Geral ou que sejam 
facultados para estes efeitos pelas entidades bancárias e sociedades e agências de valores nas 
quais os ditos accionistas tenham depositadas ou custodiadas as suas acções, serão tratados 
pela Sociedade com a finalidade de gerir o desenvolvimento, cumprimento e controlo da relação 
accionista existente em relação à convocatória e celebração da Assembleia Geral. Os dados 
incorporar-se-ão em ficheiros cujo responsável é a EDP Renováveis, S.A. 

O titular dos dados terá, em todo caso, e quando tal esteja legalmente previsto, direito de 
acesso, rectificação, oposição ou cancelamento dos dados recolhidos pela EDP Renováveis, S.A.. 
Esses direitos poderão ser exercidos mediante o envio de uma notificação escrita à EDP 
Renováveis, S.A., Departamento de Relações com Investidores, sita na C/ Serrano Galvache, nº 
56, Edifício Olmo, 28033 Madrid, anexando ao mesmo uma fotocópia do Documento Nacional 
de Identidade ou do Passaporte. Se, no documento de representação se incluírem dados de 
carácter pessoal, referentes a pessoas físicas diferentes do titular, o accionista deverá informar 
os mesmos do disposto nos números anteriores e cumprir com quaisquer outros requisitos que 
possam ser aplicáveis para a adequada disponibilização dos dados pessoais à Sociedade, sem 
que esta deva praticar nenhum acto adicional. 

IX. Outra informação de interesse para os accionistas

Ainda que no presente anúncio estejam previstas duas convocatórias de acordo com a Lei de 
Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”), o Conselho de Administração informa os 
accionistas de que, previsivelmente, a Assembleia Geral de Accionistas se celebrará em primeira 
convocatória, no dia 3 de Abril de 2018, às 12:00 horas, no local indicado nesta mesma 
convocatória. 

Toda a informação e documentação da Assembleia Geral de Accionistas encontra-se também à 
disposição dos accionistas na página Web da Sociedade (www.edprenovaveis.com). Neste 
sentido, para obter mais informações em relação à forma de exercício dos seus direitos em 
Assembleia Geral de Accionistas, poderá consultar o Guia do Accionista disponível na referida 
página Web. 

O que se comunica por ordem do Sr. Presidente do Conselho de Administração, 

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2018. 

Emilio García-Conde Noriega 
Secretário do Conselho de Administração 
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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 2017. 

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 
2017, e que foram formuladas pelo Conselho de Administração na sua reunião de 26 de Fevereiro 
de 2018. 



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 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 2017, 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 26 de Fevereiro de 2018, com o parecer favorável da Comissão de
Auditoria e Controlo, que se detalha em seguida.

Base de alocação: 

Lucro do exercício de 2017 113.382.578,51 Euros 

Alocação: 

- Reserva Legal 11.338.257,85 Euros 

- Dividendos 52.338.489,72 Euros 

- A Reservas Voluntárias 49.705.830,94 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 0,06 Euros 
por acção da EDP Renováveis S.A. com direito aos mesmos (“o Dividendo”), equivalente a um 
montante global de 52.338.489,72 euros proveniente do resultado liquído do exercício.

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 3 de Maio de 2018 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 23 de Abril de 2018), 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 2017. 

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 2017, 
formulados pelo Conselho de Administração na sua reunião de 26 de Fevereiro de 2018. 



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 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 2017. 

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 2017, bem 
como um voto de confiança nos seus membros. 



PONTO QUINTO DA ORDEM DO DIA 

Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação de Conselheiros: 

Quinto. A: ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Administrador Duarte 

Melo de Castro Belo 

Quinto. B: ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Administrador Miguel 

Ángel Prado Balboa. 

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-se o seguinte: 

Quinto A: Ratificar a nomeação do Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo como 

Administrador, cujas circunstancias pessoais são as que constam do Registro Mercantil, o qual foi 

nomeado por cooptação nos termos do disposto na lei e do acordado na reunião do Conselho de 

Administração de 26 de setembro de 2017, tendo o seu mandato a duração correspondente ao 

cargo do seu anterior membro, Exmo. Senhor Miguel Dias Amaro, a quem substituiu. 

Quinto B: Ratificar a nomeação do Exmo. Senhor . Miguel Ángel Prado Balboa como 

Administrador, cujas circunstancias pessoais são as que constam do Registro Mercantil, o qual foi 

nomeado por cooptação nos termos do disposto na lei e do acordado na reunião do Conselho de 

Administração de 26 de setembro de 2017, tendo o seu mandato a duração correspondente ao 

cargo do seu anterior membro, Exmo. Senhor D. Gabriel Alonso Imaz, a quem substituiu. 

Os Exmos. Senhores Administradores ratificam a nomeação apresentada. 

*As propostas dos pontos Quinto A e Quinto B serão submetidas a votação em separado.

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. 



Cargos de administração atuais em sociedades fora das empresas do grupo EDPR ou EDP:
• (nenhum)

Principais cargos nos últimos cinco anos:
• Responsável de Fusões e Aquisições (M&A) e Desenvolvimento Corporativo da EDP
• Membro da Comissão de Investimento do Grupo EDP

Outros cargos anteriores:
• Chief of Staff do CEO da EDP
• Gestor de Projeto de Fusões e Aquisições (M&A) e Desenvolvimento Corporativo do Grupo EDP
• Analista Financeiro no Citigroup’s Investment Banking, em Londres
• Analista Financeiro no Schroder Salomon Smith Barney, em Londres e Lisboa

Formação académica:
• Licenciatura em Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
• MBA no INSEAD (Singapore e França)

Cargos de administração atuais em empresas do grupo EDPR ou EDP:
• Chief Operating Officer da EDP Renováveis S.A. para Europa e Brasil
• Membro do Conselho de Administração da EDP Renováveis S.A.
• Membro da Comissão Executiva da EDP Renováveis S.A.

DUARTE
BELLO

Data de Nascimento: 1979

Current positions in companies outside EDPR and EDP group of companies:
• (none)

THE LIVING ENERGY BOOK

x

Main positions in the last five years:
• Head of EDP Group M&A and Corporate Development
• Member of EDP Group Investment Committee

Other previous positions:
• Chief of Staff for EDP’s CEO
• Project Manager in EDP Group M&A and Corporate Development
• Financial Analyst at Schroder Salomon Smith Barney in London and Lisbon
• Financial analyst in Citigroup’s Investment Banking division in London

Education:
• Business and Administration from Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
• MBA from INSEAD (Singapore and France)

Current positions in EDPR or EDP group of companies:
• Chief Operating Officer of EDP Renováveis S.A. for Europe and Brazil
• Member of the Board of Directors of EDP Renováveis S.A.
• Member the Executive Committee of EDP Renováveis S.A.

DUARTE
BELLO

Born: 1979

32



Cargos de administração atuais em sociedades fora das empresas do grupo EDPR ou EDP:
• (nenhum)

Principais cargos nos últimos cinco anos:
• Responsável de Fusões e Aquisições (M&A) e Desenvolvimento Corporativo da EDP
• Membro da Comissão de Investimento do Grupo EDP

Outros cargos anteriores:
• Chief of Staff do CEO da EDP
• Gestor de Projeto de Fusões e Aquisições (M&A) e Desenvolvimento Corporativo do Grupo EDP
• Analista Financeiro no Citigroup’s Investment Banking, em Londres
• Analista Financeiro no Schroder Salomon Smith Barney, em Londres e Lisboa

Formação académica:
• Licenciatura em Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
• MBA no INSEAD (Singapore e França)

Cargos de administração atuais em empresas do grupo EDPR ou EDP:
• Chief Operating Officer da EDP Renováveis S.A. para Europa e Brasil
• Membro do Conselho de Administração da EDP Renováveis S.A.
• Membro da Comissão Executiva da EDP Renováveis S.A.

DUARTE
BELLO

Data de Nascimento: 1979

Outros cargos anteriores:
• Trabalhou na EDP e EDPR aproximadamente 15 anos, investindo mais de 18 mil milhões num número significativo de aquisições relevantes

em 12 países distintos 
• Manager do departamento financeiro da Arthur Andersen Corporate

Principais cargos nos últimos cinco anos:
• Responsável de Investimento e Fusões e Aquisições da EDP Renováveis S.A.
• Responsável pela estratégia de asset rotation da EDP Renováveis S.A.
• Membro da Comissão de Investimento do Grupo EDPR

Formação académica:
• Phd em Business and Management pela Universidad de Oviedo e Bradford (UK)
• MBA Executivo no IE (Instituto de Empresa, Madrid)

Cargos de administração atuais em empresas do grupo EDPR ou EDP:
• Chief Operating Officer da EDP Renováveis S.A. América do Norte e Chief Executtive Officer da EDP Renewables North America LLC
• Administrador do Conselho de Administração da EDP Renováveis S.A.
• Membro da Comissão Executiva da EDP Renováveis S.A

MIGUEL
ÁNGEL
PRADO

Data de Nascimento: 1975

Cargos de administração atuais em sociedades fora das empresas do grupo EDPR ou EDP:
• (nenhum)

Other previous positions:
• He has worked in EDP and EDPR for nearly 15 years, investing more than 18 Billion by executing a significant number 

of relevant acquisitions in 12 different countries
• Manager at Arthur Andersen Corporate Finance department

Main positions in the last five years:
• Head of Investments, Mergers and Acquisitions at EDP Renováveis S.A.
• Leadership of the asset rotation strategy of EDP Renováveis S.A.
• Member of EDPR Group Investment Committee

Education:
• PhD in Business and Management by the University of Oviedo and Bradford (UK)
• Executive MBA by the IE (Instituto de Empresa, Madrid)

Current positions in EDPR or EDP group of companies:
• Chief Operating Officer of EDP Renováveis S.A. for North America and CEO EDP Renewables North America LLC
• Member of the Board of Directors of EDP Renováveis S.A.
• Member of the Executive Committee of EDP Renováveis S.A.

ANNUAL REPORT
EDPR 2017

MIGUEL
ÁNGEL
PRADO

Born: 1975

x

Current positions in companies outside EDPR and EDP group of companies:
• (none)
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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. 

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. 



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, e aprovada pela Assembleia Geral de Accionistas o ano passado, estabelece 

princípios muito semelhantes relativamente àqueles que regiam a política de remunerações 

anteriores, 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. 

O Plano de Negócios da EDPR para a plataforma da América do Norte prevê um investimento 

substancial e estratégico. Por outro lado, a EDPR deseja consolidar a sua presença no sector 

eólico offshore, assumindo e cumprindo todas as obrigações relativas aos projectos Offshore 

adjudicados à EDPR. Adicionalmente, o ambiente de negócio na Europa e no Brasil está cada vez 

mais complexo. 

Com base no referido contexto de mercado, e com o objetivo de alcançar uma consistência, a 

Comissão de Nomeações e Remunerações propôs dois Programas Complementares de Incentivo 

de Longo Prazo: um para o COO da América do Norte e outro para o COO Offshore. Além disso, 

a Comissão de Nomeações e Remunerações poderá considerar estudar em 2018 um Plano 

Complementar de Incentivo de Longo Prazo para a COO da Europa & Brasil. 

Remuneração Fixa 

Para o período de 2017-2019 a remuneração fixa foi aprovada pela Assembleia Geral de 

Accionistas de 2017. 

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 

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. 



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 unicamente 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 COO Offshore, 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: 



INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

CEO/CFO/CDO/COO Offshore COOs NA EU/BR* 

Peso 2017 Grupo Plataforma Peso 2017 Grupo Plataforma 

TSR vs. Wind peers & 
Psi 20 

15% 100% 0% 15% 100% 0% 

Crescimento 
Incremento de MW 

(EBITDA+ENEOP) 
10% 30% 70% 10% 30% 70% 

Estratégia de 

Auto- 

financiamento 

Rotação de Ativos + 

Tax Equity 
10% 100% 0% 7,5% 100% 0% 

RCI Cash % 

RTA vs. Pares Eólicos 

& PSI 20% 
8% 50% 50% 8% 50% 50% 

Risco-Retorno EBITDA (em €) 15% 50% 50% 12% 50% 50% 

Resultado Líquido 

(excl. Minoritários) 
12,5% 100% 0% 12% 100% 0% 

Disponibilidade 

Técnica 
6% 40% 60% 6% 40% 60% 

Eficiência 
Opex /Av. EBITDA 

MW (em €k) 
0% 0% 0% 6% 0% 100% 

Capex /MW (em €k) 6% 50% 50% 6% 50% 50% 

Sustentabilidade 7.5% 100% 0% 7.5% 100% 0% 

Indicadores 
Adicionais 

Satisfação dos 
Colaboradores 

5% 100% 0% 5% 100% 0% 

Apreciation of the 

Apreciação da Comissão 
de Remunerações 

5% 100% 0% 5% 100% 0% 

100,0% 100,0% 

*Para o COO NA e COO Europa & Brasil 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 COO Offshore, 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. 

Incentivos Complementares de longo Prazo 

Conforme acima mencionado, a Comissão de Nomeações e de Remuneração concebeu dois 

Programas Complementares de Incentivo de Longo Prazo (LTICP): um para o COO Offshore e 

outro para o COO da América do Norte. 

Em relação ao LTICP para o COO da América do Norte, este aplicar-se-á para o período 2017- 

2020 e está condicionado ao alcance dos KPIs estratégicos como MW instalados, EBITDA e ROIC 

Cash, que serão avaliados no final do período de quatro anos. O valor máximo acumulado é de 

50% do salário base anual para cada um dos quatro anos, o que implica um objetivo total de 

USD734.000 para o período de 2017-2020. O pagamento será feito com base na taxa de 

realização dos KPIs, limitado a 120 %, e só será pago em Janeiro de 2021. Dada a recente 

nomeação do COO Norte América, parte do plano poderá ser utilizado cobrir as despesas que 

este possa vir a incorrer em decorrência da sua mudança para os EUA, sendo estes montantes 

deduzidos do montante de LTICP no momento do pagamento. 



No caso do COO Offshore, as medidas dos KPIs do LTICP baseiam-se na “Decisão de Investimento 

Final” nos projetos onde a EDPR já se comprometeu com PPAs de longo prazo dentro dos prazos 

aí estabelecidos e também na obtenção de novos contratos CfD ou FiT. Este programa abrangerá 

os próximos três anos e será pago em 2021. O valor máximo acumulado é de 50% do salário 

base anual de cada um dos três anos, o que implica um total máximo de EUR 435.000 para o 

período de 2018-2020. 

Conclusão 

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 e plurianual e no caso dos LTICPs; 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, 21 de Fevereiro de 2018, 

João Manuel Mello Franco 

António Nogueira Leite 

Acácio Jaime Liberado Mota Piloto 

Francisco Seixas da Costa 



PONTO SÉTIMO DA ORDEM DO DIA 

Eleição como Auditores de Contas da EDP Renováveis, S.A., aa 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., inscrita no Registo Oficial de Auditores de Contas 
com o número S0242 e C.I.F. B-79031290, para os anos 2018, 2019 e 2020. 

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), , acorda-se eleger a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L, com 
domicílio em Madrid, Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, C.I.F. B-79031290 e inscrita no 
Registo Oficial de Auditores de Contas com o número S0242 para realizar auditorias às contas 
individuais da sociedade e consolidadas do seu grupo para os exercícios de 2018, 2019 e 2020. 

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 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. 

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. 
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