


2

Esta apresentação foi preparada pela EDP Renováveis, S.A. (a “Sociedade”; LEI 529900MUFAH07Q1TAX06) apenas para ser utilizada na apresentação do dia 28 de de Fevereiro
de 2017. Ao comparecer à reunião onde será feita esta apresentação, ou ao ler os slides desta apresentação, reconhece e aceita que está sujeito às limitações e restrições
impostas.

Esta apresentação é estritamente confidencial, não podendo ser divulgada à imprensa ou a qualquer outra fonte de informação, e não poderá ser reproduzida sob qualquer
forma, no seu todo ou em parte. Em caso de incumprimento desta restrição, esta poderá constituir uma violação da lei de valores mobiliários.

A informação contida nesta apresentação não foi verificada de forma independente por nenhum dos conselheiros da sociedade. Nenhuma representação, garantia ou
compromisso, expresso ou implícito, é feito, e nenhuma outra interpretação deverá pôr em causa, a imparcialidade, coerência, preenchimento e correcção da informação ou
opiniões contidas no documento. Nem a Sociedade nem as suas afiliadas, conselheiros ou representantes deverão ter qualquer responsabilidade (seja por negligência ou de
outro tipo) por qualquer perda que advenha do uso desta apresentação ou de qualquer dos seus conteúdos ou que advenha de qualquer ligação a esta apresentação.

Esta apresentação não constitui ou forma parte e não deverá ser considerada como uma oferta para vender ou comprar ou a solicitação de uma oferta para compra ou venda de
acções da Sociedade ou de qualquer uma das suas subsidiárias em qualquer jurisdição ou um aliciamento ao investimento em qualquer jurisdição. Nem esta apresentação nem
nenhuma parte dela especificamente, ou o simples facto de distribui-la, poderá constituir qualquer tipo de contrato, compromisso ou decisão de investimento de qualquer
natureza. Qualquer decisão de compra de acções em qualquer oferta deverá ser feita apenas com base na informação relevante contida no prospecto, ou memorando, com a
oferta final a ser publicado brevemente em relação a qualquer oferta.

Nem esta apresentação nem qualquer reprodução da mesma, nem a informação nela contida, no seu todo ou em parte, deverá ser transmitida, ou distribuída, directa ou
indirectamente para os Estados Unidos da América. Qualquer incumprimento a esta restrição poderá constituir uma violação à lei dos valores mobiliários dos Estados Unidos da
América. Esta apresentação não constitui e não deverá ser entendida como uma oferta para vender ou a solicitação de uma oferta para comprar acções nos Estados Unidos da
América. Nenhumas acções da Sociedade foram registadas ao abrigo da lei de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, e caso assim suceda não poderá ser oferecida
ou vendida, excepto se precedida de uma isenção ou numa transacção não sujeita aos requisitos exigidos pela lei de valores mobiliários aplicada nos Estados Unidos da América
assim como a lei de valores mobiliários estadual que seja aplicada ao caso.

Assuntos discutidos nesta apresentação poderão constituir declarações futuras. Declarações futuras são declarações que não dizem respeito apenas a factos históricos. As
palavras “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “tenciona”, “estima”, “irá”, “poderá”, “continuar”, “deverá”, e outras expressões semelhantes identificam declarações futuras.
Declarações futuras incluem declarações sobre: objectivos, metas, estratégias, perspectivas de crescimento; planos futuros, eventos ou performance e potencial de crescimento
para o futuro; liquidez, recursos de capital e recursos despendidos; perspectivas macroeconómicas e tendências do sector; desenvolvimento do mercado da empresa; impacto
das iniciativas refutatórias e o crescimento das empresas concorrentes. As declarações futuras nesta apresentação são baseadas em diversos pressupostos, muitos dos quais
baseados noutras variáveis incluindo sem limitação, análise histórica das tendências operacionais, informação contida nos ficheiros da empresa e outras informações disponíveis
através de terceiros. Embora a empresa acredite que estes pressupostos são razoáveis, estão sujeitos a riscos significantes, conhecidos ou não conhecidos, incertezas,
contingências e outros factores importantes que são difíceis ou impossíveis de prever e que estão fora do controlo dos próprios. Estes riscos, incertezas, contingências e outros
importantes factores podem dar origem aos resultados actuais, performance ou metas da empresa ou resultados, que diferem materialmente dos resultados expressos ou
implícitos nesta apresentação por estas declarações futuras.

A informação, opiniões e declarações futuras contidas nesta apresentação apenas se referem à data desta apresentação e estão sujeitas a sofrer alterações sem aviso prévio a
menos que a lei assim o requeira. A Sociedade e os seus respectivos agentes, empregados ou conselheiros não tencionam e expressamente afastam qualquer dever,
compromisso ou obrigação para fazer ou comunicar qualquer suplemento, adenda, actualização ou revisão de qualquer informação, opiniões ou declarações futuras contidas
nesta apresentação de forma a reflectir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias.
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Quality assets

Melhoria contínua na competitividade das renováveis… 

As energias renováveis são uma tecnologia competitiva e económica (LCoE eólico -66% desde 20091)
para lidar com a crescente procura de energia e a necessidade de uma economia baixa em carbono

Quality assets

…a apoiar o crescimento nos principais mercados…

Fundamentais específicos, principalmente nos EUA apesar do novo panorama macro, com claro apoio bipartidário
juntamente com os objetivos a níveis estatais, planos de encerramento de carvão e um crescente mercado de C&I2

Quality assets

…com a EDPR bem posicionada para beneficiar da sua estratégia até 2020

Exposta a mercados atractivos, com claras vantagens competitivas suportadas por competências essenciais 
no desenvolvimento de projectos, originação de CAEs e gestão de activos (estratégia de O&M e perfil de baixo risco)

(1) Fonte: Lazard´s Levelized Cost of Energy Analysis de Jan-2017 (2) Empresas Comerciais e Industriais 
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Activos de 
qualidade

97,7% de disponibilidade
superior ao objetivo de 97,5%; manutenção 

predictiva e estratégia de O&M

95% das Receitas fixas1

€61/MWh preço médio em linha com guidance

30% factor de util. (29% em 2015)
96% do P50; impacto de €29M no EBITDA

Core Opex/MW médio 
-5% vs 2015 

-8% por GWh; estratégia O&M e efeito escala

Crescimento 
selectivo e rentável 

€1.171M EBITDA (+12% ajus)
superior ao objetivo +8% CAGR 15-20

Quality assets

Negócio 
autofinanciado

FCR3 de €698M (+13% vs 2015)
de activos novos a maioria expostos a CAE/FiT4

+820 MW instalados em 2016
superior ao objetivo de 700 MW; 
com 248 MW já em construção

>65% objetivo 2020 assegurado
+3,5 GW de adições em 2016-20

RL €56M -66% vs 2015; 
impactado por one-offs

Ajustado de €104M (-4% vs 2015)

€550M encaixados de RA2

juntamente com €0,4MM da CTG; 
múltiplo atractivo de €1,7M/MW

Menor custo da dívida: 4,0%
€2,3MM pré-pagos desde 2015

Redução de €0,6MM Dívidia
Líquida & TEI

após €1,06MM de investimentos totais

Desempenho 2016

(1) Com base no inicio de 2016; (2) Rotação de Activos; (4) FCR: Fluxo de Caixa Retido; (5) FiT: Feed in Tariff





10,4 GWEspanha
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12%

Resto da 
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Capacidade Instalada1

(EBITDA MW + Consolidado por equity)

Execução de 2016 acima das expectativas: 820 MW adicionados e 248 MW em construção 

(1) A capacidade instalada inclui de equivalência patrimonial: 177 MW em ES e 179 MW nos EUA (2)  Na EU: PT (4 MW), FR (24 MW), IT (44 MW); não considera 50 MW desconsolidados na PL; 
200 MW no MX a começar consolidação integral em 2017

Capacidade Instalada Média aumentou em 960 MW 
(+11% vs 2015)

Em 
construção

+100 MW+429 MW

+21 MW+72 MW

+127 MW+120 MW

Adições2

2016

+248 MW+820 MW

-+200 MW



Factor de Utilização EDPR vs Média longo prazo (P50) 
(%)

EDPR 
Disponib. 
Técnica1
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2016

33%

26%

35%

97,7%

30%

-0,2pp

+1,1pp

+4,3pp

+0,4pp

D% vs
2015

-0,1pp

Factor de Utilização aumentou para 30% dados os novos activos com factores de utilização acima da média 
Nível elevado de disponibilidade técnica (97,7%) reflectindo as competências únicas da EDPR

2016 vs.  
Média (P50)

96%

97%

96%

107%

-3% -4%
-1% -3%

+7%

-7%
-3%

-11%
1T 2T 3T 4T

2016

Factor de Utilização e Disponibilidade Técnica
2015

(1) Medido como Technical Energy Availability (TEA); (2) Fontes: REE/AEE (ES), REN (PT), RTE (FR), Elia (BE), Terna/ANEV (IT), PSE/URE (PL) & Transelectrica (RO)

+2pp -
+2pp -

+6pp +1pp -

2016: Factor de Utilização EDPR vs Médias de Mercado(2)

(%) EDPR Mcdo



21,4 +3,0
+0,1

24,5

2015 Adições de
capacidade

2016
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Produção de Electricidade
(TWh)

Em 2016 a EDPR produziu 24,5 TWh evitando as emissões de 20,1M toneladas de CO2

Breakdown da produção de electricidade: 51% nos EUA, 46% na Europa e 3% no Brasil

TWh
r% vs 2015

+12%
Aumento da produção em todas as 
regiões; impacto da consolidação da 
ENEOP em 2015 (+1,0 TWh vs 2015)

+200%
Reflectindo principalmente adições 
de capacidade de 120 MW vs 2015

+13%
Impacto das adições de capacidade 
com factores de utilização acima da 
média 

+14%

D Factor de 
Utilização



€64,0
€60,5

2015 2016

Evolução do Preço da EDPR
(€/MWh)
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Preço de venda -5% vs 2015 dadas as novas dinâmicas e o menor preço de mercado mitigado pelas coberturas

2016
r% vs
20151

€81,5 -2%
• Derivado da consolidação da ENEOP
• Polónia: 87 MW com CV totalmente 

exposto ao preço de mercado

R$216 -42%
• Reflectindo o diferente mix de 

geração num parque eólico novo

$46,4 -9%

• CAE (-7%): diferente mix de geração 
• Não-CAE (-21%): grossista + 

coberturas estável; 2015 com vendas 
de inventário de RECs de 2014

-5%

(1) Evolução calculada em moeda local

1T: €60,8
2T: €58,7
3T: €61,2
4T: €61,3
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Aumento das receitas é suportado pelas adições de capacidade, que mitigam o menor preço no período
O recurso eólico inferior à média com impacto negativo de €29M

Factor de Utilização: 96% do P50

Impacto negativo de €29M (vs -€6M em 2016)

Maior geração de electricidade: +14% vs 2015

dos +960 MW (EBITDA médios) vs 2015
EU +12%; AN +13%; BR +200%

Inferior preço médio de venda: -5% vs 2015

EU -2%; AN -9% (em $); BR -42% (em R$)

Principais factores de desempenho das Receitas

1.547
1.651

2015 2016

Receitas
(€ Milhões)

+7%

Inclui one-off de 
+€30M de 
actualização de 
interesses 
residuais com TEIs

+9% ex-one-off



566
534

2015 2016

45,1 42,8

2015 2016
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Opex (exclui Outros proveitos operacionais)
(€ Milhões)

+6%

Core Opex/MW (€m)
(Fornecimentos e serviços externos & Custos com pessoal) 

Core 
Opex(1)

Impostos
& Não-

correntes

(1) Inclui Fornecimentos e serviços externos e Custos com pessoal

-5%

-6%

-€61m de 
abates 
vs 2015

-8% por MWh

Core opex por MW médio inferior em 5% vs 2015 evidenciando o controlo sobre os custos e a capacidade instalada



€1.171M
€1.192M recorrente

Espanha
21%

Portugal
18%

Resto da 
Europa

16%
Brasil

2%

América 
do Norte

43%

14

EBITDA por Região(1)

(%)

(1) Inclui coberturas em Espanha, Resto da Europa e EUA

1.142 1.171

2015 2016

EBITDA
(€ Milhões)

+3%

+12% ex-one-offs

2016: -€103M one-offs vs 2015:

€125M: PPA ENEOP em 2015

€61M: menores abates vs 2015

€39M: outros incluindo 
actualização de interesses 
residuais com TEIs (2015)







EBITDA +3% vs 2015, impactado por one-offs de 2015 e beneficiando da evolução de top line e controlo de custos
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Factor de
Utilização 
(%, P50)

Preço 
de venda
(€/MWh)

MW médios
em operação 
(MW)

Core Opex
por MW
(€m)

EBITDA 
(ex-one-offs)
(€MM)

2016 
Desempenho 
Operacional

Outlook YE16 
(apresentado nos 
resultados 2015,

PN 2016-20)

+10-12% vs 2015
•novos MW 2015
•consolidação 

ENEOP 

c.31% 
•novos projectos

rentáveis 
• recuperação do 

recurso eólico  

c.€60 per MWh
•mix de projectos
•95% das receitas 

fixas & coberturas 
eficientes

-1% CAGR 15-20
•estratégia O&M 

(M3 & SP)
•maior portfólio

Double digit
•vs €1,07MM ajus. 

por one-offs 2015 
•com projectos

rentáveis 

+11% vs 2015
projectos

competitivos com 
receitas 

contratadas 

30% em 2016
96% do cenário  

P50 devido 
ao fraco 4T

€61 por MWh
baixos preços 
mitigados por 

coberturas 
(ganho de €40M)

-5% vs 2015
controlo sobre os 

custos e
estratégia O&M

EBITDA +12% vs
2015

ex-não recorrentes;
EBITDA reportado:

+3% vs 2015



Desempenho 2016
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Resultado Líquido
Reportado

Resultado Líquido 
Ajustado

2015 2016

166,6 56,3

107,7 103,6

Abates/
Imparidades

Perdas (ganhos) de FX 
e derivados de FX

+2,3 (1,4)

+70,2 +14,5

(66%)

(4%)

Provisões e outros
Ajust. (incl. PPA ENEOP)

(137,7) +13,4

(€ Milhões)

Numa base comparável, e excluindo os eventos não recorrentes, o Resultado Líquido teve um impacto de -4% 
vs 2015 relativo ao fraco recurso eólico 

Rengociação de 
Project Finance

+6,2 +20,7 108 104

2015 2016

-4%

Resultado Líquido Ajustado
(€ Milhões)
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EBITDA

Recebíveis LP & ajustamentos de caixa

Impostos 

Juros, TEI, comissões e derivados

Dividendos e juros a Minoritários

Fluxo de Caixa Retido (FCR)

A métrica FCR captura a capacidade de geração de caixa dos activos e o potencial de crescimento rentável da EDPR

•Desempenho de Top line e eficiência dos custos

• Receitas acumuladas como contas a receber de LP, juntamente com 
ajustamentos de caixa (receitas realizadas por TEI vs contabilidade, 
abates, provisões...)

• Impostos relativos ao resultado do período fiscal actual; exclui 
provisões de imposto/impostos diferidos

• Despesas de juros líquidas da dívida financeira juntamente com custos 
de parcerias institucionais e comissões bancárias, forex e derivados de 
energia

• Juros de minoritários nos fluxos de caixa gerados por activos com 
parceiros minoritários; inclui dividendos líquidos, distribuições de 
capital e juros

•Fluxo de Caixa Líquido gerado pelas operações e disponível 
para reinvestir, distribuir e amortizar dívida

1

3

4

2
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Recebíveis de LP & Ajustamentos de Caixa1 (€8M)
2016

Imposto (€50M)
2016

2

EBITDA
(€ Milhões)

€8M

2016

€1.171M

Imposto corrente em linha com 2015
Provisões de imposto/impostos diferidos não incluídos (“não-caixa”)1

Ajustamento regulatório espanhol em standard GWh
(a ser recebido de 2017 até ao final da vida regulatória dos 

activos)

Certificados Verdes restringidos na Roménia 
(a serem vendidos após Jan-18)

Receitas realizadas de TEI (vs contabilidade), 
ganhos em activos, abates, provisões, etc…

(€22M)
(2016)

(€18M)
(2016)

+€32M
(2016)

R
ec

e
b
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ei

s 
d

e 
Lo

n
go

 P
ra
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A
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s.
 

d
e 

C
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(1) Em Dez-16 a EDPR tinha €2,8MM de prejuízos fiscais reportados (principalmente os EUA)
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Juros, Custos de TEI, Comissões Bancárias e Derivados3 (€295M)
2016

Tax Equity

€1.520m

Dívida 
Financeira

Custo da 
Dívida

Redução contínua dos custos com juros:

•€2,3MM reestructurados e pré-pagos desde 2015;

•Amortização antecipada em Dez-16: $364M com 
custo de 7,7% com vencimento previsto para 
2018/19;

•Eficiencia dos benefícios fiscais: +$0,7MM em 2016;
•Tendência decrescente do custo dos TEIs;

Custos de
TEI

(€0,8MM)
vs 2015

4,0%
(-30pbs vs 2015)

7,1%
em 2016

€3.360M

Dívida 
Financeira

Dívida 
Líquida

€2.755M

Risco muito reduzido de taxa de juro dado financiamento fixo de longo prazo

90% da dívida financeira com taxas fixas; custos de TEI fixos por transação (baixa correlação com mercado)



6,7%

2016 2017E

Retorno Minoritários (%)
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Dividendos e Juros com Minoritários4 (€119M)
2016

Ganhos de 
Capital

Dividendos e 
Capital pago

…dos quais €319M registados em reservas

€0,4MM desde 2012 
(com base nos Fluxos de Caixa dos projectos e 

participações)

Recebimentos
Originais

€2,4MM Equity e Suprimentos Accionistas…

(1) Atribuível aos parceiros de Equity; inclui divida externa e Tax Equity

Retorno dos minoritários com diminuição esperada em 2017 devido ao perfil dos fluxos de caixa, últimas 
transacções a retornos inferiores e avaliações superiores (última a €1,7M/MW)

€1,5M
EV/MW médio

Atractivo múltiplo médio das transações 
(data de conclusão das transações; desde 2012)

Capital médio investido em 2016:

€1,8MM
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698 597

+1.189
(1.050)

(44)
(198)

RCF Dívida Líquida
& Redução  

De TEI

Rotação 
de Activos

& CTG

Investmentos
Caixa

Forex
& 

Outros

Dividendos 
Accionistas

EDPR

Desempenho operacional e financeiro a impulsionar o crescimento da EDPR,
reduzindo a Dívida Líquida e Tax Equity em €597M em 2016

Inclui forex (€119M),
one-offs de pré-

pagamento/reestruturação 
de dívida e outros

+13%

2016: Do EBITDA ao Fluxo de Caixa Retido (FCR) e à Redução da Dívida Líquida & TEI
(€ Milhões)

EBITDA

Recebíveis de LP & 
ajustamentos de caixa

Impostos correntes

Juros, TEI, taxas & 
derivados

Dividendos e juros aos 
Minoritários

Fluxo de Caixa Retido
(FCR)

2016

1.171 1.142 1,171

(8) (110) (93%)

(119) (91) +31%

(50) (51) (3%)

698 619 1,171

(294) (271) +9%

+13%

+3%

2015
D% vs
2015
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O caso de negócio para as energias renováveis mantem-se forte

A energia eólica forneceu 4,7% da eletricidade do país em 20153

Fundamentais 
da Industria

.

Novo cenário 
político

ProductionReforma 
Fiscal

Eliminação progressiva dos PTCs aprovada em 2015 por 
congresso dominado por republicanos; Secretário do 

Tesouro apoiou enquadramento regulatório

O vento é uma tecnologia competitiva e económica
que apresenta um redução contínua dos LCOE

(c.26% em 20251)

Aumento dos factores de procura a níveis dos Estados, 
Utilities e C&I2; provável impacto negativo na 
implementação do CPP, só na próxima década 

Impactos positivos claros na criação de emprego,
economia local, indústria e

desenvolvimento de infraestructura

Tópico importante da nova administração em funções 
(principal consideração: redução da taxa de imposto 

actual de 35%)

Apoio 
Bipartidário

Competitividade
Tecnológica 

Aumento
da Procura

Sector pró-
crescimento 
económico

Reforma Fiscal
enquadramento 

pendente

=

Prov.
Positivo

(1) Fonte LCoE: IRENA Power to Change 2016; (2) Empresas Comerciáis e Industriáis; (3) Fonte: AWEA 

Principais factores



24

$97

$60

$48 $46

$32

$136
$143

$78
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Nuclear Carvão Gas Solar PV Vento

Comparação Levelized Cost of Energy1

$/MWh

Fonte: (1) “Levelized Cost of Energy Analysis” de Jan-2017 da Lazard; (2) Com base na Universidade de Texas: “The Full Cost of Electricity” de Dezembro 2016

$32

Redução esperada do LCoE do vento de c.26% até 2025

Mapa de Recurso de Electricidade de Menor Custo2

(sem subsídios; por região)

Vento 
Solar
Utility

Gas

$62$61

$46

98 MW
(CoD 2017)200 MW

(CoD 2018)

175 MW
(CoD 2017/18)

100 MW
(CoD 2016)

157 MW
(CoD 2016/17)

99 MW
(CoD 2017)

250 MW
(CoD 2016)

Projectos da EDPR
(assegurados 2016-18)
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RPS

Procura das Utilities

Empresas Comerciais e Industriais 

Até 2030E; 49 GW desde 2010

27 GW
Reforma do Carvão

Utilities

C&I

definidos a nível estatal 

cobrem 55% do total das vendas de retalho de eletricidade dos EUA

5 estados com aumentos nas quotas em 2016 (OR, IL, MI, NY, DC)

anunciado oficialmente: centrais a carvão em processo de encerramento

antigas e não conformes c/ restrições ambientais; independentes de temas CO2

23% das centrais encerradas ou em processo de encerramento até 2030

empresas não-utilities incl. tecn, industriais, cooperativas… 

preço fixo de LP sem flutuações dos preços dos combustíveis 

80 companhias a passar para 100% energia renovável

29 estados
+ DC

>50% CAEs
assinados em 2015

Fonte: (1) AWEA

Renewable Standards Portfolio
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Uma reforma fiscal poderia ser globalmente positiva, especialmente para entidades sólidas,
demasiado cedo para avaliação de impactos absolutos

Base de activos Novos Projectos

+$15M-$30M 
por ano

(Resultado Líquido)

Impacto positivo não 
recorrente em 

bottom-line

Provisão de 
Impostos em P&L

Redução da provisão 
fiscal anual

Activos e Pasivos
fiscais em Balanço 

Passivos (sobre 
pagamentos de impostos 
futuros) superiores aos 
activos (relacionados 
com prejuízos fiscais 

reportados)

Taxa de imposto inferior reduzirá o valor das MACRs 5anos 
levando a um menor financiamento de TEI juntamente com 

menor apetite fiscal dos investidores

Depreciação 100% capital positivo pelo valor temporalA

Mercado de Tax Equity a atrair novos investidores ampliando 
o âmbito de negócio C

Menor financiamento substituído por dívida corporativa com 
menor custo (dívida em USD emitida em Espanha – sem 
impacto nas alterações da dedutibilidade de juros)

B

Análise do impacto na EDPR de uma potencial redução da taxa de imposto de 35% para 20%-25%

No entanto, potencialmente compensado por...
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0,4

1,8

3,1

+0,7

+0,7

+1,3

Visibilidade sobre o regime 
fiscal dos PTCs

Fundamentais da indústria a 
impulsionar a sólida procura

(GW)

EDPR é uma entidade forte 
com balanço sólido e clara 

capacidade de execução

1,1 GW 
assegurados

>55% não-utility

A opção poderia ser executada, 
nomeadamente através da nova estratégia 

"Build & Transfer", a impulsionar o 
desenvolvimento de projectos

>5 GW em negociação 
comercial contínua para 

assegurar CAEs

Safe Harbor
assegurado

A serem 
assegurados

Opção de 
adições SH1

(100% PTC)

Objetivo de 
adições 2020

2016 2017/18 
assegurados

Objetivos de crescimento da EDPR para 2016-20 nos EUA

(1) Safe Harbor





• Superior ao objectivo de 700 MW; 
• +629 MW na AN; +120 MW no BR; +72 MW na EU

• Efeito escala, estratégia de O&M e controlo de custos 
• 97,7% de disponibilidade

• De um portfólio recente maioritariamente de CAEs/FiT
• Forte conversão de caixa EBITDA (+12% ajus. vs 2015)

• 50% do objetivo 2016-20 (€1,1MM) executado 
• Transações executadas a múltiplos atractivos

• Benefícios da reestructuração/pré-pagamento de 
€2,3MM 

• Dívida Líquida e TEI totalizam €4,3MM

29

Adições de capacidade +820 MW 

-5% vs 2015

FCR de €698M

€550M recebidos

Custo da Dívida 4,0%
(Dez-2016)

Eficiência: Core opex/MW

Geração de Caixa

Rotação de Activos

Optimização da dívida

A EDPR mantém a distribuição de dividendo de €0,05 dividendo por acção
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Por tecnologia 
(MW)

Construídos em 
2016 &
Assegurados

+3,5 GW
2016-20

Solar PV

>65%

10%

Breakdown das adições da EDPR 2016-20
com execução visível dos projectos

Vento
Onshore

25%

EUA

Canadá

Brasil

Crescimento suportado por 1,5 GW de projectos assegurados para 2017-2019, dos quais 248 MW em construcção

Portugal

RdE

Espanha

Nome

ML V, ARS, QB, RBP

TC; ML VI

Nation Rise

JAU & Aventura

Babilonia

Ventinveste & outros

Projectos de leilão 

Leilão Itália

Projectos França

CoD

2017E

2018E

2019E

2017E

2018E

2017-19E

<2020E

2017-18E

2017E

MW

376

275

100

127

143

237

93

127

22

Construido Adições de capacidade 2016820
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Outlook 2017: Objectivos Operacionais e de Geração de Caixa

Execução da estratégia estabelecida pela EDPR para garantir um crescimento sólido e rentável

MW médios em Operação 
Beneficiando das novas adições de 2016;
820 MW instalados em 2016

Factor de Utilização 
Impacto positivo dos novos projectos e recuperação 
do recurso eólico (P50)

Preço de Venda
Novos projectos competitivos c/ superiores factores
de utilização; 95% das receitas de 2017 fixas e não 
expostas a preços de mercado

+7-9%
vs 2015

c.32%
+5% vs 2015

c.€58 
por MWh

Opex por MW
Mantendo altos níveis de eficiência; 
vs objetivo -1% CAGR 15-20E

estável vs 2015
-3% CAGR 15-17E

EBITDA
(€ Milhões)

Fluxo de Caixa Retido
(€ Milhões)

1.171

2016 2017E

698

2016 2017E

~+10%

+10-15%



32(1) EBITDA e Resultado Líquido 2015 ajustado por não recorrentes; EBITDA Ajustado de 2015 de €1,07MM; (2) Resultado Liquido Ajustado em 2015 de €108M

…impacto contabilístico no Resultado Líquido de 2017 em dianteActualização na rúbrica D&A leva a…

Guidance de Resultado Líquido Ajustado

Aumento da vida útil dos 
activos baseada em 
avaliação técnica 
independente

O portfolio da EDPR é 
composto por activos
jovens em 11 países

30 anos
vs. 25 anos

6,5 anos
de vida 
média

EBITDA
CAGR 2015-20201

+8% €0,9MM

Fluxo de Caixa Retido
2020EEDPR reitera objetivos principais

do PN 2016-20

+16%

CAGR 2015-202

(@ 25 anos)

Impacto D&A

+€65-70M

por ano
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Operações num sector com fortes perspectivas de crescimento futuro com base na crescente 
competitividade das renováveis e sólidos factores que sustentam a forte procura esperado nos EUA

Alto nível de disponibilidade (97,7% disponibilidade) e inferior core opex por MW médio (-5% vs 2015), 

no seguimento da estratégia única de O&M e controlo de custos

Resultado Líquido (€56M) impactado por one-offs, mas sólida geração de caixa (FCR € 698m, + 13%), 
suportado pela elevada conversão de caixa do EBITDA e optimização do custo da dívida

>65% do objectivo de adições 2016-2020 já assegurado, com base em projectos visíveis a longo prazo 

de baixo risco, e opções garantidas para impulsar ainda mais este crescimento

Reiterados os objetivos de 2020 do PN e extensão da vida útil dos activos para 30 anos
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A indústria eólica cria empregos, investimentos econômicos e energia limpa em todo o país

Criação de emprego Indústria

Economia local Infraestrutura

>500 fábricas de produção eólica 
em 43 estados

>600 fábricas a produzir bens 
para eólica e solar em 45 estados

Todos os estados a beneficiar da eólica
com fábricas, parque eólicos, ou ambos

Áreas rurais: arrendamento de terrenos
permitindo a agricultura e pecuária

Fonte: AWEA; Business Insider; RTO Insider

Investimentos em linhas de transmissão; 

vento/solar a incrementar crescimento

Aumenta a independência energética 
dos EUA

>300.000 empregos
na indústria eólica/solar; mais do que carvão

Vento e Solar a crescer a um rácio

12x mais rápido que o resto dos EUA



36(1) Atribuível a parceiros de Equity; Inclui a dívida líquida externa e Tax Equity

ES PT RoE NA Total

MW Líquidos

Vida média 2016 (anos)

Dívida Líquida Atribuível+TEI1

170 414 504 1.105 2,3 GW

7,5 8,5 5,3 6,0 6,3

- €11M €163M €473M €721M

BR

100

2,9

€74M

EV por MW médio de €1,5M/MW (data da conclusão) considerando todas as vendas de minoritários desde 2012
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Rui Antunes, Director RI, P&C e Sustentabilidade
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E-mail: ir@edpr.com

Telefone: +34 914 238 402

Fax: +34 914 238 429

Serrano Galvache 56, Edificio Olmo, 7a Planta

28033, Madrid - Espanha

EDP Renováveis online

Site: www.edpr.com

Link Results & Presentations:

www.edpr.com/investors

Próximos Eventos

8 Mar: Roadshow Londres

9 Mar: Roadshow New York

10 Mar: Roadshow Boston

14 Mar: Eiffel Conference Londres

15 Mar: Roadshow Dublin




