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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. 

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral 
Extraordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará em Madrid, no auditório 
do “Hotel Ilunion”, calle Pío XII 77, no dia 27 de Junho de 2018, às 12:00 horas, em primeira 
convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no 
dia 6 de Julho de 2018, no mesmo lugar e hora, com a seguinte:       

ORDEM DO DIA 

Primeiro.  Conselho de Administração, nomeação de Administradores por um conjunto de 
accionistas que actuam no exercício do direito de representação proporcional. 

Segundo. Conselho de Administração, reeleição e nomeação de Administradores pela 
Assembleia Geral: 

Segundo A: Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António Luís Guerra Nunes Mexia como 
Administrador “Dominical”. 

Segundo B:  Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Manuel Manso Neto como 
Administrador Executivo. 

Segundo C. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Paulo Nogueira da Sousa Costeira 
como Administrador Executivo. 

Segundo D. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo como 
Administrador Executivo. 

Segundo E. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Miguel Ángel Prado Balboa como 
Administrador Executivo. 

Segundo F. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Manuel Menéndez Menéndez como 
Administrador “Externo”. 

Segundo G. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António do Pranto Nogueira Leite como 
Administrador Independente. 



Página 2 de 6 

Segundo H. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Gilles August como Administrador 
Independente. 

Segundo I. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Acácio Liberado Mota Piloto como 
Administrador Independente. 

Segundo J. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Francisca Guedes de Oliveira como 
Administradora Independente. 

Segundo K. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Allan J. Katz como Administrador 
Independente. 

Segundo L. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Francisco Seixas da Costa como 
Administrador Independente. 

Segundo M. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo
período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora María Teresa Costa 
Campi como Administradora Independente. 

Segundo N. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo período
estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Conceição Lucas como Administradora 
Independente. 

Terceiro: Definição, em quinze (15), do número de membros do Conselho de Administração. 

Quarto: Modificação do Artigo 28 (Comissão de Auditoria e Controlo) dos Estatutos Sociais. 

Quinto: Delegação de poderes para formalização e execução das deliberações 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 do 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 da EDP 

http://www.edprenovaveis.com/
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Renováveis S.A. (“EDPR”). As consultas ao Departamento de Relações com Investidores podem 
ser realizadas através do telefone +34 902 830 700 no horário de segunda a sexta-feira das 9.00 
às 19.00 horas e por fax +34 914 238 429 ou para o correio electrónico ir@edpr.com. 

II. Direito de participação

Em conformidade com o disposto nos artigos 14 e 15 dos Estatutos, todos os titulares de acções 
da Sociedade 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 Dia, 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 
se indica no 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. 

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 até 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 site 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. 

http://www.edprenovaveis.com/
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2. Voto por correspondência

De acordo com o estabelecido no artigo 15 dos Estatutos, os accionistas poderão votar as 
propostas relativas aos 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 site 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 
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 no site 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, situada na Plaza de la Gesta, n.º 2, 33007 
Oviedo, Espanha, e de pedir a entrega ou o envio gratuito dos documentos que seguidamente 
se indicam, os quais se encontram igualmente disponíveis no site da Sociedade 
(www.edprenovaveis.com): (i) o anúncio da Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária 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 integrais das propostas de deliberação incluídas na Ordem do Dia que se submetem à 
aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas e, caso aplicável, à medida que 
sejam recebidas, serão também incluídas as propostas apresentadas pelos accionistas; (v) o 
relatório justificativo dos administradores com relação à proposta de modificação do artigo 28 

http://www.edprenovaveis.com/
http://www.edprenovaveis.com/
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(Comissão de Auditoria e Controlo) dos Estatutos, que inclui, na integra, texto da proposta de 
alteração; (vi) a  identidade, o currículo e a categoria de cada uma das pessoas cuja nomeação 
como Administradores se submete à aprovação da Assembleia Geral; (vii) o Guia do Accionista; 
e (viii) textos consolidados e em vigor na data da Convocatória (Estatutos e outras 
regulamentações aplicáveis). 
 
Adicionalmente, estarão à disposição dos accionistas no site 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. 
 
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 

http://www.edprenovaveis.com/
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convocatória, no dia 27 de Junho 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, 21 de Maio de 2018.  

Emilio García-Conde Noriega 
Secretário do Conselho de Administração 

http://www.edprenovaveis.com/
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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 
 

Conselho de Administração, nomeação de Administradores por um conjunto de accionistas que 
actuam no exercício do direito de representação proporcional. 

 
 
Na hipótese de que seja mantido e ratificado o agrupamento notificado à Sociedade no dia 27 de 
Março de 2018, ou qualquer outro agrupamento confira o direito de representação proporcional 
no Conselho de Administração, e a fim de cumprir com o disposto no Artigo 23.3 dos Estatutos e 
com o Real Decreto 821/1991, de 17 de Maio, o conjunto de acionistas, diretamente ou por meio 
de um representante comum, poderão manifestar que o agrupamento de acçoes se mantém e, 
assim, proceder com a nomeação dos membros dos Administradores que lhe correspondam, ao 
abrigo do exercício do direito de representação proporcional estabelecido no artigo 5 do Real 
Decreto 821/1991, de 17 de Maio. 
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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 SEGUNDO DA ORDEM DO DIA 

Conselho de Administração, reeleição e nomeação de Administradores1. 

Segundo A: Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António Luís Guerra Nunes Mexia como 
Administrador “Dominical”. 

Segundo B:  Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Manuel Manso Neto como 
Administrador Executivo. 

Segundo C. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Paulo Nogueira da Sousa Costeira como 
Administrador Executivo. 

Segundo D. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo como 
Administrador Executivo. 

Segundo E. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Miguel Ángel Prado Balboa como 
Administrador Executivo. 

Segundo F. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Manuel Menéndez Menéndez como 
Administrador “Externo”. 

Segundo G. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António do Pranto Nogueira Leite como 
Administrador Independente. 

Segundo H. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Gilles August como Administrador 
Independente. 

Segundo I. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário 
de três (3) anos, do Exmo. Senhor Acácio Liberado Mota Piloto como Administrador 
Independente. 

1 Cada uma das propostas formuladas ao abrigo do Ponto Segundo da Ordem do Dia (de A a N) 
será submetida a uma votação em separado. 
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Segundo J. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Francisca Guedes de Oliveira como 
Administradora Independente. 

Segundo K. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Allan J. Katz como Administrador 
Independente. 

Segundo L. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período 
estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Francisco Seixas da Costa como Administrador 
Independente. 

Segundo M. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo 
período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora María Teresa Costa 
Campi como Administradora Independente. 

Segundo N. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo 
período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Conceição Lucas como 
Administradora Independente. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEGUNDO 

De acordo com a proposta elaborada pela Comissão de Nomeações e Remunerações ao Conselho 
de Administração, propõe-se adoptar os seguintes acordos de reeleição e nomeação dos membros 
do Conselho de Administração: 

Segundo A. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor António Luis Guerra Nunes Mexia cujas circunstâncias pessoais são as que 
constam no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador “Dominical”. 

Segundo B. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor João Manuel Manso Neto cujas circunstâncias pessoais são as que constam 
no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador Executivo. 

Segundo C. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor João Paulo Nogueira da Sousa Costeira cujas circunstâncias pessoais são as 
que constam no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador Executivo. 

Segundo D. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo cujas circunstâncias pessoais são as que 
constam no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador Executivo. 

Segundo E. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor Miguel Ángel Prado Balboa cujas circunstâncias pessoais são as que 
constam no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador Executivo. 

Segundo F. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor Manuel Menéndez Menéndez cujas circunstâncias pessoais são as que 
constam no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador “Externo”. 
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Segundo G. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor António do Pranto Nogueira Leite cujas circunstâncias pessoais são as que 
constam no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador Independente. 

Segundo H. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor Gilles August cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo 
Mercantil, com o cargo de Administrador Independente. 

Segundo I. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor Acácio Liberado Mota Piloto cujas circunstâncias pessoais são as que 
constam no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador Independente. 

Segundo J. Reeleger como Administradora pelo período estatutário de três (3) anos a 
Exma. Senhora Francisca Guedes de Oliveira cujas circunstâncias pessoais são as que 
constam no Registo Mercantil, com o cargo de Administradora Independente. 

Segundo K. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor Allan J. Katz cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo 
Mercantil, com o cargo de Administrador Independente. 

Segundo L. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos ao 
Exmo. Senhor Francisco Seixas da Costa cujas circunstâncias pessoais são as que constam 
no Registo Mercantil, com o cargo de Administrador Independente. 

Segundo M. Nomear como Administradora pelo período estatutário de três (3) 
anos a Exma. Senhora María Teresa Costa Campi, cujos dados pessoais serão 
comunicados ao Registro Mercantil, com o cargo de Administradora Independente. 

Segundo N. Nomear como Administradora pelo período estatutário de três (3) 
anos a Exma. Senhora Conceição Lucas, cujos dados pessoais serão comunicados ao 
Registro Mercantil com o cargo de Administradora Independente. 

Os Senhores Administradores reeleitos e nomeados poderão aceitar os seus cargos por qualquer 
meio admitido no Direito.  



Biography Memo Conceição Lucas 

Born in 1956,  Conceição Lucas holds a degree in Management and Business 

Administration from the Portuguese Catholic University (UCP), in Lisbon (1978), 

which was completed with a post-graduate degree in Hautes Études Européennes, 

major in Economics, from the College of Europe (Bruges) (1979) and an MSc from 

London School of Economics (1980), London University. 

Starting in 1980 and for more than 15 years, she was a lecturer in the Portuguese 

Catholic University, as a complement of her professional life.  

She started a banking career in 1983 and in 2012 she was appointed as Executive 

Board Member of Millennium bcp, for Corporate and Investment Banking. Her second 

mandate ended in December 2017 and new Board nominations are expected soon. To 

date she completed 6 years as Executive Board Member of Millennium bcp. From 2012 

to 2015 she oversaw the operations of Millennium bcp Group in Africa and from 2015 

until April 2018, the operations in Angola. 

Currently, besides her Executive Board member position in Banco Millennium bcp, 

she is also a Board member of BCP Capital, a private equity of group BCP, as well as 

a Manager of BCP África SGPS. 

Since 2012 Conceição Lucas held several positions of responsibility in the Group 

Millennium bcp both in Portugal and abroad which are listed as follows: from 2012 to 

2014 she was Vice-Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Audit 



Board of Médis, health insurance company; during the same period she was Vice-

Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Audit Board of Ocidental, 

insurance company; from 2012 to 2015 she was Vice-Chairman of the Board of 

Directors and Chairman of the Audit Board of Millenniumbcp Ageas insurance group; 

during the same period she was Vice-Chairman of the Board of Directors and 

Chairman of the Audit Board of Ocidental Vida, insurance company and Pensões 

Gere, pension fund asset manager; from March 2012 to December 2012 she was 

Chairman of the Board of Directors of Millenniumbcp Gestão de Ativos (MGA), an 

asset manager; from 2012 to 2015 she was a member of the Supervisory Board of 

Bank Millennium S.A. (Poland); from 2012 to 2016 she was a member of the Board of 

Banco Millennium Angola (BMA) and from 2016 to 2018 a member of the board of 

Banco Millennium Atlantico, in Angola (a merger between BMA and Banco Privado 

Atlantico, in Angola) . 

Board positions in subsidiaries of Banco Millenniumbcp until very recently included: 

from 2012 to 2018, Board  member and Remunerations Commission member of BIM- 

Banco Internacional de Moçambique; and during the same period, Remuneration 

Commission member of SIM - Seguradora Internacional de Moçambique; from 2016 to 

2018, Board member and Vice-Chairman of Banque Privée , Genève, Switzerland.  

Previous professional experience includes: 

.from February 2012 to October 2012 Board member of Fundação Millenniumbcp; 

.from 2009 to 2012, Executive Board Member of Banco Privado Atlantico – Europa, 

responsible for the Corporate and Investment banking; 

.from 2002 to 2008, co-head of Société Générale, Rep. Office, in Portugal; 

.from 1995 to 2002, Senior Manager, Banco Espírito Santo, Portugal; 

.from 1992 to 1994, Manager of Petrogal, S. A. 

.from 1985 to 1987, Générale Bank, branch in Portugal; 
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María Teresa Costa- Campi 

Short biography 

Education  

 
      PhD in Economics ( Cum Laude). University of Barcelona 1980 

     Degree and Master’s  in Economics. University of Barcelona 1973 

Current Position  

       Academic 

Full (Tenure) Professor of Economics. Faculty of Economics. University of 
Barcelona, from 1987 to the present 

Director of the Chair of Energy Sustainability of the University of Barcelona 

Coordinator of Energy Regulation Program in the Master of Renewable 
Energy. University of Barcelona 

 

    Other Professional activities (non-academic):  

Coordinator Strategic Projects of Funseam ( Foundation for  Energy and 
Environmental Sustainability)  2014-present. 

       Board of Directors: 

o Member of the Board of Abertis ( IBEX-35) 2013-present  
o Chair of the CSR Commission 
o Member of the Audit and Control Committee 
o Member of the Nomination and Remuneration 

Committee 

 

Professional positions held in Energy institutions   
 
 

President National Energy Commission (CNE) June 2005-July 2011 
President Association of Ibero-American Energy 

Regulators (ARIAE) 
June 2005-July 2011 

President Council of Iberian Electricity Market 
Regulators (MIBEL) 

February 2006-
February 2007 

Member Council of Iberian Electricity Market 
Regulators (MIBEL) 

February 2007-July 
2011 

Vice-
President 

Mediterranean Working Group on 
Electricity and Natural Gas Regulation 

(MEDREG) 

February 2010- July 
2011 

Member of 
the Council 

Agency for Cooperation of Energy 
Regulators (ACER) 

February 2010-2011 
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Maria-Teresa Costa-Campi was President/member of the Board of Directors of  
another six companies of several industrial and banking sectors before 2005. 

Publications  

Maria-Teresa Costa-Campi has 167 academic publications of  which in Energy 
Economics : 

 Articles in Energy Academic Reviews 
 

1. Costa-Campi, M. T., Paniagua, J. & Trujillo-Baute, “Is energy market integration a green light for FDI?”  en 

The Energy Journal (accepted, forthcoming) 0195-6574, 2018.  

 

2. Costa-Campi, M. T.; García-Quevedo, J.; Trujillo-Baute, E.  , “Electricity regulation and       economic growth” 

in Energy Policy - 0301-4215 2018 

 

3. Costa-Campi, M. T., del Rio, P. & Trujillo-Baute, E. “Trade-offs in energy and environmental policy” en 

Energy Policy Journal”. Volume 104.pp.415-418.https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.01.053 

 

4. Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Martínez-Ros, E. “What are the determinants of investment en 

environmental R&D?” in Energy Policy Journal. Volume104. Pp.455-465. 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.01.024 

 

5. Costa-Campi, M. T., Giulietti, M., & Trujillo-Baute, E., “Editorial: European Union: Markets and regulators” 

en Energy Policy, Vol. 94, pp. 396-400. 2016. ISSN: 0301-4215. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.008 

6. Costa-Campi, M. T. “Evolución del Sector Energético Español 1975-2015”. Revista ICE. ICE: Revista de 

economía, ISSN 0019-977X, Nº 889-890, 2016, págs. 139-156 

7. Batalla-Bejarano, J., Costa-Campi, M. T., & Trujillo-Baute, E. “Collateral effects of liberalisation process: 

metering, losses, load profiles and cost settlement in Spanish electricity system” en Energy Policy, Vol. 94, 

pp. 421-431. 2016. ISSN: 0301-4215. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2015.10.050 

8. Batalla, J., Costa-Campi, M.T. & Massa, X. (2016). “Los retos del sector energético frente al Cambio 

Climático”. Revista Econòmica de Catalunya. núm. 73, pp. 50-65. 

9. Costa-Campi, M. T., Garcia-Quevedo, J., & Trujillo-Baute, E. “Challenges for R&D and innovation in energy” 

en Energy Policy, vol. 83, pp. 193-196, 2015. ISSN: 0301-4215. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2015.04.012 

10. Costa-Campi, M. T., Garcia-Quevedo, J. & Segarra, A. “Energy efficiency determinants: An empirical analysis 

of Spanish innovative firms” en Energy Policy, vol. 83, pp. 229-239, 2015. ISSN: 0301-4215. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2015.01.037 
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11. Costa-Campi, M. T. “La reforma eléctrica en Europa” en Energía a Debate, núm. 66, pp. 48-52, 2015. ISSN 

2007-6092 

12. Duch-Brown, N. & Costa-Campi, M. T. “The diffusion of patented oil and gas technology with 

environmental uses: A forward patent citation analysis” en Energy Policy, vol. 83, pp. 267-276, 2015. ISSN: 

0301-4215. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2015.03.001 

13. Costa-Campi, M. T. & Trujillo-Baute, E. “Retail price effects of feed-in tariff regulation” en Energy 

Economics, vol. 51, pp. 157-165, 2015. ISSN: 0140-9883. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2015.06.002 

14. Costa-Campi, M. T. “La reforma eléctrica en Europa” en Energía a Debate, núm. 66,2014 pp. 48-52, 2015. 

ISSN 2007-6092. 

15. Costa-Campi, M. T., Garcia-Quevedo, J. & Duch-Brown, N. “R&D drivers and obstacles to innovation in the 

energy industry” en Energy Economics, vol. 46, pp. 20-30, 2014. ISSN: 0140-9883. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2014.09.003 

16. Costa-Campi, M. T. “Electricity market reform (ERM): un nuevo modelo para el Reino Unido” en Energía a 

Debate, núm. 65, pp. 85-90, 2014. ISSN 2007-6092. 

17. Costa-Campi, M. T. & Batalla-Bejarano, J. “Mercat elèctric i competitivitat” en Revista Econòmica de 

Catalunya, núm. 70, pp. 15-25, 2014. ISSN: 1135-819X. 

18. Costa-Campi, M.T & Garcia-Brossa, G. “La inversión extranjera en el sector energético de Latinoamérica” en 

Energía a Debate, núm. 64, pp. 55-62, 2014. ISSN 2007-6092. 

19. Batalla-Bejarano, J. Costa-Campi, M. T.; & Massa-Camps, X. “Regulació dels mercats elèctrics i gasista: 

situació i reptes de futur” en Revista Econòmica de Catalunya, núm. 72, pp. 54-64, ISSN: 1135-819X. 

20. Costa-Campi, M. T. “La I+D en el sector energético: un reto” en Energía a Debate, núm. 59, pp. 68-74, 2013. 

ISSN 2007-6092. 

21. Costa-Campi, M. T. “El mercado eléctrico en España” en Energía a Debate, núm. 51, pp. 20-23, 2012. ISSN 

2007-6092. 

22. Costa-Campi, M. T. “La protección del consumidor energético en un entorno de competencia” en Energía a 

Debate, núm. 53, pp. 65-72, 2012. ISSN 2007-6092 

23. Costa-Campi, M. T. & Alonso-Borreguero, N. “La formación de los precios en los mercados energéticos” en 

Mètode. Revista de difusión de la investigación, núm 73, pp.44-46, 2012. ISSN: 2171-911X. 

24. Costa-Campi, M. T. & Alonso-Borreguero, N. “La formació dels preus en els mercats elèctrics” en Revista 

Econòmica de Catalunya, núm 65, pp.16-30, 2012. ISSN: 1135-819X. 

25. Costa-Campi, M. T. “¿Qué hacemos con los recursos escasos? La importancia de la energía renovable” en 

Mètode. Revista de difusión de la investigación, núm. 68, pp. 81-82, 2011. ISSN: 2171-911X. 

26. Costa-Campi, M. T. “What should we do about scarce ressources: the importance of renewable energy” en 

Mètode Annual Review, pp. 220, 2011. ISSN: 2174-3487. 

 

27. Costa-Campi, M. T. “La colaboración de los ciudadanos, necesaria para la consecución de los objetivos de 

sostenibilidad” en Oilgas: petróleo, petroquímica y gas, núm. 500, pp. 15-17, 2011. ISSN: 0030-1493. 

 

28. Costa-Campi, M. T. “What should we do about scarce ressources: the importance of renewable energy” en 

Mètode Annual Review, pp. 220, 2011. ISSN: 2174-3487. 

29. Costa-Campi, M. T. “El suministro de último recurso en los mercados energéticos liberalizados”, en Revista 

Economistas, núm. 120, pp. 65-71, 2009. ISSN: 0212-4386 
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30. Costa-Campi, M. T. “Los retos del regulador en la consolidación del proceso de liberalización del sector 

eléctrico”, en Revista Economistas, núm. 108, pp. 84-88, 2006. ISSN: 0212-4386. 

Books and chapters in the Energy field 
Books  

31. Costa-Campi, M. T., Lenzi, V., Rubino, A. y  Ozturk, I. (Ed), Regulation and investment in Energy 

Markets. Solutions for the Mediterranean, Ed. Elsevier - AP, 2015, ISBN 978-01-280-4436-0.  

32. Costa-Campi, M. T. y Garcia-Brossa, G., Inversión extrajera y sector energético en Latinoamérica: Análisis e 

impacto económico, Ed. Civitas, 2013, ISBN: 84-470-4661-3. 

Chapters of books 

33. Batalla, J., Costa-Campi, M.T, & Massa, X., Interconexiones para un sistema energético sostenible, en 

Funseam, El sector energético frente a los retos de 2030. Ed. Civitas- Thomson Reuters, Aranzadi. 2017. pp 

205-2017.ISBN 978-84-470-4042-1.  

34. Costa-Campi, M. T. y Massa X. “Objetivo sostenibilidad: Un enfoque de mercado” en Funseam (Ed) 

Mercados y Sostenibilidad para un sector energético competitivo, Pp. 187-196, Ed. Civitas-Thomson 

Reuters, 2015, ISBN 978-84-9099-357-6. 

35. Costa-Campi, M. T. y Ramirez-Pisco, R. “Las empresas energéticas españolas en el observatorio de 

sostenibilidad energética y ambiental de Funseam” en Funseam (Ed), Innovación y Sostenibilidad 

Energética, Ed. Civitas, Madrid, 2014, ISBN: 978-84-470-5077-2. 

36. Costa-Campi, M. T. “El proceso de liberalización de la economía española: El caso del sector eléctrico” en 

Alonso Rodriguez, J. A., Myro, R., Fernandez-Otheo, C. M. y Verga, J., Ensayos sobre economía española: 

Homenaje a Jose Luis García Delgado, pp. 297-309, Ed. Civitas, 2014, ISBN: 978-84-470-5023-9.. Madrid, 

2013, ISBN 978-84-470-432 

37. Costa-Campi, M. T. y Ramirez-Pisco, R. “Objetivos y actuaciones de las empresas españolas en materia de 

sostenibilidad energética” en Funseam (Ed), Responsabilidad social corporativa en el ámbito de la 

sostenibilidad energética y ambiental, pp. 187-206, Ed. Civitas. Madrid 2013 Thomson Reuters 

38. Costa-Campi, M. T. y Batalla-Bejerano, J.”Principales condicionantes para la creación de mercados 

regionales de electricidad: la experiencia europea de las iniciativas regionales” en García Delgado, J. L. (Ed), 

El regulador ante los nuevos desafíos de la energía en Iberoamérica, pp. 41-64, 2012, ISBN 978-84-470-

3880-0.  

39. Costa-Campi, M. T. “Perspectiva económica y de empresa: interés general en mercados abiertos a la 

competencia. El caso del sector energético” en Los Derechos de las personas consumidoras y la prestación 

de servicios de interés general por empresas privadas, pp. 52-92, Ed. ARARTEKO, 2012. ISBN 978-84-89776-

57-9. 

40. Costa-Campi, M. T. Prólogo del libro de Mir Artigues, P., Economia de la Generación Eléctrica Solar. Ed . 

Civitas, 2012. ISBN 978-84-470-3967-8. 

41. Costa-Campi, M. T. Presentación  en García Delgado, J. L. (Ed), Electricidad e hidrocarburos en 

Iberoamérica: aspectos regulatorios y medioambientales, Serie Energía y Regulación. Biblioteca Cívitas de 

Economía y Empresa, Madrid, 2011, ISBN: 978-84-4703-625-7. 

42. Costa-Campi, M. T. “Nueva regulación del suministro de electricidad: comercialización y tarifas de último 

recurso” en García Delgado, J. L. (Ed), Electricidad e hidrocarburos en Iberoamérica: aspectos regulatorios y 

medioambientales, pp. 11-25, Serie Energía y Regulación. Biblioteca Cívitas de Economía y Empresa, 

Madrid, 2011, ISBN: 978-84-4703-625-7. 

43. Costa-Campi, M. T. prólogo del libro García Delgado, J. L. (Ed), Perspectivas de la Regulación Energética en 

Iberoamérica, pp. 13-27, Colección de Economía, Biblioteca Cívitas de Economía y Empresa, Madrid, 2010, 

ISBN: 978-84-470-3385-0. 
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44. Costa-Campi, M. T. prólogo del libro García Delgado, J. L. y Jiménez, J. C. (Ed), Energy Regulation in Spain

from Monopoly to Market, Colección de Economía, Biblioteca Cívitas de Economía y Empresa. Madrid.

2010. ISBN: 978-84-470-3359-1

45. Costa-Campi, M. T. “La coordinación institucional de los órganos reguladores en el ámbito regional.

Creación de la Agencia Europea de Cooperación (ACER) en el marco del Tercer Paquete de Directivas

Comunitarias” en García Delgado, J. L. (Ed), Perspectivas de la Regulación Energética en Iberoamérica,

pp. 13-27, Colección de Economía, Biblioteca Cívitas de Economía y Empresa. Madrid. 2010. ISBN: 978-84-

470-3385-0

46. Costa-Campi, M. T. Presentación en Serrano González, M. y Bacigalupo Saggese, M. (Ed), Cuestiones

actuales del derecho de la energía: regulación, competencia y control judicial, pp. 11-14, 2010, ISBN 978-

84-9890-091-0.

47. Costa-Campi, M. T. “Clausura-Homenaje a Pedro María Meroño, ex Presidente de la CNE y Abogado de 

Estado” en Serrano González, M. y Bacigalupo Saggese, M. (Coord), Cuestiones actuales del derecho de la

energía: regulación, competencia y control judicial, pp. 283-286, 2010, ISBN 978-84-9890-091-0.

48. Costa-Campi, M. T. prólogo del libro García Delgado, J. L. (Ed), Energía: desarrollos regulatorios en 

Iberoamérica, Colección de Economía. Biblioteca Cívitas de Economía y Empresa, Madrid, 2009. ISBN: 978-

84-470-3213-6.

49. Costa-Campi, M. T. y Batalla, J. "Los procesos de integración energética: el mercado ibérico de la

electricidad (MIBEL)" en García Delgado, J. L. (Ed), Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica,

pp. 19-33, Colección de Economía. Biblioteca Cívitas de Economía y Empresa, Madrid, 2009, ISBN: 978-84-

470-3213-6.

50. Costa-Campi, M. T. “Liberalización de mercados” en El marco de la política energética de la Unión Europea.

Consejo Económico y Social de España, pp. 43-52 Madrid, 2009, ISBN 978-84-8188-300-8.

51. Costa-Campi, M. T. prólogo del libro García Delgado, J. L. y Jiménez, J. C. (Ed), Energía y Regulación en

Iberoamérica, Madrid, 2008, ISBN: 978-84-470-2965-5

52. Costa-Campi, M. T. prólogo del libro Gonzalez, A. y Claudin, C. (Ed), Asia Central y la seguridad energética

global. Nuevos actores y dinámicas, Interrogar la actualidad, nº 20, CIDOB, Ed. Bellaterra, 2008. ISBN: 978-

84-87072-97-0.

53. Costa-Campi, M. T. “Un factor de cohesión: el papel de las autoridades reguladoras iberoamericanas. El

papel de ARIAE”, en García Delgado, J. L. y Jiménez, J. C. (Ed), Energía y Regulación en Iberoamérica, Vol. I, 

cap. 25, pp. 501-513, Madrid, 2008, ISBN: 978-84-470-2965-5.

54. Costa-Campi, M. T. prólogo del libro García Delgado, J. L. Energía: del monopolio al mercado. CNE: diez

años en perspectiva, pp. XIII, Ed. Thomson-Civitas. Madrid. 2006. ISBN: 8447025403.

Conferences 

She has given 208 national and internacional Conferencies ( Europe& USA& Latin America& 

Africa-MENA countries) ;  136 presentations in the Energy field. 

Hobbies 

She loves Opera, reading and travelling. 
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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 TERCEIRO DA ORDEM DO DIA 
 

Definição, em quinze (15), do número de membros do Conselho de Administração 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO TERCEIRO 
 
Definir o número de membros do Conselho de Administração, que à presente data está em 
dezassete (17), em quinze (15) Administradores, ao abrigo do disposto no Artigo 20.1 dos Estatutos. 
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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 QUARTO DA ORDEM DO DIA 
 

Modificação do Artigo 28 (Comissão de Auditoria e Controlo) dos Estatutos 
 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUARTO 

 
Em conformidade com o relatório justificativo emitido pelo Conselho de Administração em 08 
de Maio de 2018, o qual foi disponibilizado aos accionistas no âmbito da convocação da 
Assembleia Geral Extraordinária, modificar o Artigo 28 (Comissão de Auditoria e Controlo) dos 
Estatutos relativo às competências da Comissão de Auditoria e Controlo, a fim de adequar a sua 
redação à integração das funções da Comissão de Operações entre Partes Relacionadas na 
Comissão de Auditoria e Controlo, doravante designada por Comissão de Auditoria, Controlo e 
Partes Relacionadas. 
 
O mencionado artigo, com expressa derrogação à sua actual redacção, terá a seguinte redacção: 
 

ARTIGO 28º - COMISSÃO DE AUDITORIA, CONTROLO E PARTES RELACIONADAS 

 
1. O Conselho de Administração constituirá com carácter permanente uma Comissão de 

Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas que será formada por um mínimo de três (3) e um 
máximo de cinco (5) membros, os quais deverão ser maioritariamente Administradores 
Independentes. 

 
2. A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas levará a cabo tarefas de supervisão 

de forma independente à actuação do Conselho de Administração. 
 

3. Esta Comissão disporá de um Presidente, que necessariamente assumirá a condição de 
Administrador Independente da Sociedade, e de um Secretário, não sendo necessário que 
este último tenha a condição de Administrador da Sociedade. Ambos os cargos serão 
designados pelo Conselho de Administração.  
 

4. A duração do cargo de membro da Comissão de Auditoria, Controlo e  Partes Relacionadas 
será coincidente com a da condição de Administrador de cada membro. Os membros da 
Comissão de Auditoria, Controlo e  Partes Relacionadas poderão ser reeleitos e destituídos 
de acordo com a vontade do Conselho de Administração. 
 

5. O cargo de Presidente terá uma duração de três (3) anos, podendo ser reeleito, uma ou mais 
vezes, por igual período. Eventualmente, os Presidentes cessantes poderão continuar a ser 
membros da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas. 
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6. Sem prejuízo de outras funções que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de Administração ou 

das responsabilidades que sejam atribuídas em resultado de alterações legislativas, as 
competências da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas serão, entre outras,  
as seguintes: 

 
a. Informar, através do seu Presidente, nas Assembleias Gerais, acerca das questões que 

sejam relativas às suas competências; 
b. Propor ao Conselho de Administração, para sua submissão à Assembleia Geral, a 

nomeação dos Auditores de Contas da Sociedade, assim como as condições da sua 
contratação, alcance do seu trabalho e revogação e renovação do seu cargo; 

c. Supervisionar as actividades de auditoria interna; 
d. Conhecer o processo de informação financeira e os sistemas de controlo internos; 
e. Manter as relações com os Auditores de Contas sobre as questões que possam pôr em 

risco a independência destes, e quaisquer outras relacionadas com o processo de 
auditoria de contas, assim como receber e manter informação sobre quaisquer outras 
questões que estejam previstas na legislação de auditoria de contas e nas normas 
técnicas de auditoria vigentes em cada momento; 

f. Informar periodicamente ao Conselho de Administração da Sociedade sobre as relações 
comerciais e legais a estabelecer entre a EDP - Energías de Portugal, S.A. ("EDP") ou 
sociedades e outras entidades que se encontrem, num determinado momento, sob o 
controlo maioritário, directo ou indirecto, da EDP ou da Sociedade ("Entidades 
Relacionadas") e a Sociedade ou Entidades Relacionadas. 

g. Apresentar ao Conselho de Administração, por ocasião da aprovação anual dos 
resultados da Sociedade, o cumprimento das relações comerciais e legais a estabelecer 
entre o Grupo EDP e o Grupo EDP Renováveis, bem como as transações entre Entidades 
Relacionadas efetuadas durante o exercício correspondente. 

h. Ratificar, nos prazos que correspondam às necessidades de cada caso concreto, a 
realização de transações entre a EDP e / ou suas Entidades Relacionadas com a Sociedade 
e / ou Entidades Relacionadas, desde que o valor de tais transações exceda os montantes 
determinados pelo Conselho de Administração para o efeito. 

i. Apresentar recomendações ao Conselho de Administração da Sociedade ou à Comissão 
Executiva sobre as transações entre a Sociedade e suas Entidades Relacionadas com a 
EDP e suas Entidades Relacionadas. 

j. Solicitar à EDP acesso à informação que seja necessária para o desempenho das suas 
competências. 

k. Quaisquer outras que possam ser atribuídas pelo Conselho de Administração ou por estes 
Estatutos. 

 
7. A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas reunir-se-á pelo menos uma vez 

por trimestre ou sempre que assim o seu Presidente julgue oportuno. A Comissão de 
Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas estará validamente constituída quando 
concorram à mesma, presentes ou representados, a metade mais um dos seus membros. 
 

8. De igual modo, as deliberações da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas 
serão adoptadas com o voto favorável da maioria dos seus membros, sendo de qualidade o 
voto do Presidente em caso de existir empate.  
 

9. As normas de funcionamento da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas 
serão desenvolvidas pelo 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. 

RELATÓRIO JUSTIFICATIVO SOBRE A PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DO ARTIGO 28 (COMISSÃO DE 
AUDITORIA E CONTROLO) DOS ESTATUTOS SOCIAIS  

DA EDP RENOVÁVEIS, S.A.  
EMITIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

NA REUNIÃO DE 08 DE MAIO DE 2018 
(Ponto Quarto da Ordem do Dia) 
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1. OBJECTO DO PRESENTE RELATÓRIO 
 

O presente Relatório é emitido pelo Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A. (de ora 
em diante, e de forma indistinta, designadas “EDPR” ou a “Sociedade”), em conformidade com o 
disposto no Artigo 286 da Lei de Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”), aprovada 
pelo Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julho, pelo qual se aprova a versão consolidada da 
Ley de Sociedades de Capital e em conformidade com o Reglamento del Registro Mercantil, 
aprovado pelo Real Decreto 1784/1996, de 19 de Julho, que exige a emissão de um relatório 
escrito e com a justificação das razões da proposta da modificação estatutária. 

 
O Relatório é apresentado com o objectivo de propor a Assembleia Geral Extraordinária de 
Accionistas que previsivelmente se realizará no dia 27 de Junho de 2018, em primeira 
convocatória, ou no dia 6 de Julho de 2018, em segunda convocatória, a modificação do artigo 28 
dos Estatutos Sociais da EDPR.  

 
2. JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

 
A proposta de modificação estatutária do artigo 28 dos Estatutos Sociais da Sociedade é 
elaborada com o objetivo de adequar a sua redação em função da deliberação adoptada pelo 
Conselho de Administração em reunião realizada em 08 de Maio de 2018 relativa à integração 
da Comissão de Operações entre Partes Relacionadas na Comissão de Auditoria e Controlo, que 
doravante se passará a designar por Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas. 

 

Essa deliberação baseia-se na decisão de simplificar a estrutura de governo corporativa da 
Sociedade, no âmbito da qual foi também proposta a redução do número de Administradores do 
Conselho de Administração para quinze. Tudo isto em consonância com as mais recentes 
recomendações de Governança Corporativa que estabelecem a conveniência dos órgãos 
dirigentes das empresas admitidas à cotação na bolsa terem uma dimensão adequada para o 
desempenho das funções com suficiente profundidade e contraste de opiniões. 

 

Finalmente, como poderiam existir algumas ineficiências devido à sobreposição de certas 
funções desempenhadas até agora pela Comissão de Operações entre Partes Relacionadas e pela 
Comissão de Auditoria e Controlo, aconselha-se à integração destas duas numa única Comissão. 

 
3. ANÁLISE DETALHADA DAS MODIFICAÇÕES PROPOSTAS 

 
O artigo 28 dos Estatutos Sociais da EDPR estabelece o funcionamento, composição e 
competências da Comissão de Auditoria e Controlo. Como resultado da integração na referida 
comissão da Comissão de Operações com Partes Relacionadas, a Comissão de Auditoria e 
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Controlo assume as funções desempenhadas até o momento pelo Comissão de Operações entre 
Partes Relacionadas, razão pela qual passa a designar-se por Comissão de Auditoria, Controlo e 
Partes Relacionadas. Da mesma forma, a recém denominada Comissão de Auditoria, Controlo e 
Partes Relacionadas assumirá as funções desempenhadas até o momento pela Comissão de 
Operações entre Partes Relacionadas. 

 

Diante do exposto, considerou-se necessário adequar a redação do artigo 28º dos Estatutos 
Sociais da Sociedade 

 
4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
De acordo com as indicações contidas no presente Relatório, o texto integral da proposta de 
resolução que será submetida à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária é a seguinte: 

 
 

Modificação do artigo 28º (Comissão de Auditoria e Controlo) dos Estatutos Sociais 
 
 

Em conformidade com o relatório justificativo emitido pelo Conselho de Administração em 08 
de Maio de 2018, o qual foi disponibilizado aos accionistas no âmbito da convocação da 
Assembleia Geral Extraordinária, modificar o Artigo 28 (Comissão de Auditoria e Controlo) dos 
Estatutos relativo às competências da Comissão de Auditoria e Controlo, a fim de adequar a sua 
redação à integração das funções da Comissão de Operações entre Partes Relacionadas na 
Comissão de Auditoria e Controlo, doravante designada por Comissão de Auditoria, Controlo e 
Partes Relacionadas. 

 
O mencionado artigo, com expressa derrogação à sua actual redacção, terá a seguinte redacção: 

 

ARTIGO 28º - COMISSÃO DE AUDITORIA, CONTROLO E PARTES RELACIONADAS 

 
1. O Conselho de Administração constituirá com carácter permanente uma Comissão de Auditoria, 

Controlo e Partes Relacionadas que será formada por um mínimo de três (3) e um máximo de cinco 
(5) membros, os quais deverão ser maioritariamente Administradores Independentes. 

 
2. A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas levará a cabo tarefas de supervisão de 

forma independente à actuação do Conselho de Administração. 
 

3. Esta Comissão disporá de um Presidente, que  necessariamente assumirá a condição de 
Administrador Independente da Sociedade, e de um Secretário, não sendo necessário que este 
último tenha a condição de Administrador da Sociedade. Ambos os cargos serão designados pelo 
Conselho de Administração.  

 
4. A duração do cargo de membro da Comissão de Auditoria, Controlo e  Partes Relacionadas será 
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coincidente com a da condição de Administrador de cada membro. Os membros da Comissão de 
Auditoria, Controlo e  Partes Relacionadas poderão ser reeleitos e destituídos de acordo com a 
vontade do Conselho de Administração. 

5. O cargo de Presidente terá uma duração de três (3) anos, podendo ser reeleito, uma ou mais vezes, 
por igual período. Eventualmente, os Presidentes cessantes poderão continuar a ser membros da
Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas.

6. Sem prejuízo de outras funções que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de Administração ou das
responsabilidades que sejam atribuídas em resultado de alterações legislativas, as competências
da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas serão, entre outras,  as seguintes:

a. Informar, através do seu Presidente, nas Assembleias Gerais, acerca das questões que sejam
relativas às suas competências;

b. Propor ao Conselho de Administração, para sua submissão à Assembleia Geral, a nomeação
dos Auditores de Contas da Sociedade, assim como as condições da sua contratação, alcance
do seu trabalho e revogação e renovação do seu cargo;

c. Supervisionar as actividades de auditoria interna;
d. Conhecer o processo de informação financeira e os sistemas de controlo internos;
e. Manter as relações com os Auditores de Contas sobre as questões que possam pôr em risco a

independência destes, e quaisquer outras relacionadas com o processo de auditoria de contas,
assim como receber e manter informação sobre quaisquer outras questões que estejam
previstas na legislação de auditoria de contas e nas normas técnicas de auditoria vigentes em
cada momento;

f. Informar periodicamente ao Conselho de Administração da Sociedade sobre as relações
comerciais e legais a estabelecer entre a EDP - Energías de Portugal, S.A. ("EDP") ou sociedades
e outras entidades que se encontrem, num determinado momento, sob o controlo maioritário,
directo ou indirecto, da EDP ou da Sociedade ("Entidades Relacionadas") e a Sociedade ou
Entidades Relacionadas.

g. Apresentar ao Conselho de Administração, por ocasião da aprovação anual dos resultados da
Sociedade, o cumprimento das relações comerciais e legais a estabelecer entre o Grupo EDP e
o Grupo EDP Renováveis, bem como as transações entre Entidades Relacionadas efetuadas
durante o exercício correspondente.

h. Ratificar, nos prazos que correspondam às necessidades de cada caso concreto, a realização de
transações entre a EDP e / ou suas Entidades Relacionadas com a Sociedade e / ou Entidades
Relacionadas, desde que o valor de tais transações exceda os montantes determinados pelo
Conselho de Administração para o efeito.

i. Apresentar recomendações ao Conselho de Administração da Sociedade ou à Comissão
Executiva sobre as transações entre a Sociedade e suas Entidades Relacionadas com a EDP e
suas Entidades Relacionadas.

j. Solicitar à EDP acesso à informação que seja necessária para o desempenho das suas
competências.

k. Quaisquer outras que possam ser atribuídas pelo Conselho de Administração ou por estes
Estatutos.

7. A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas reunir-se-á pelo menos uma vez por
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trimestre ou sempre que assim o seu Presidente julgue oportuno. A Comissão de Auditoria, 
Controlo e Partes Relacionadas estará validamente constituída quando concorram à mesma, 
presentes ou representados, a metade mais um dos seus membros. 
 

8. De igual modo, as deliberações da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas serão 
adoptadas com o voto favorável da maioria dos seus membros, sendo de qualidade o voto do 
Presidente em caso de existir empate.  
 

9. As normas de funcionamento da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas serão 
desenvolvidas pelo Conselho de Administração. 

 
 
 

Lisboa, 8 de Maio de 2018. 
 

O Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A. 
 
 
 
 
 
 

 
Presidente Secretario 
D. Antonio Luís Guerra Nunes Mexia D. Emilio García-Conde Noriega 
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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 QUINTO DA ORDEM DO DIA 

   Delegação de poderes para formalização e implementação das deliberações adoptadas 
na Assembleia Geral de Acionistas 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 QUINTO 

Facultar, indistintamente, ao Administrador António Luis Guerra Nunes Mexia, ao Administrador 
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 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.  
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