
 

 

 

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: ratificação das nomeações por cooptação de 

Administradores.1 

Primeiro A: Ratificação da nomeação por cooptação como Administrador Executivo do 
Exmo Senhor Miguel Stilwell de Andrade. 

Primeiro B: Ratificação da nomeação por cooptação como Administradora 
“Dominical” da Exma. Senhora Ana Paula Garrido Pina Marques. 

Primeiro C: Ratificação da nomeação por cooptação como Administradora 
Independente da Exma. Senhora Joan Avalyn Dempsey. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO PRIMEIRO 
 

Em conformidade com a proposta feita pela Comissão de Nomeações e Remunerações 
ao Conselho de Administração, propõe-se: 

Primeiro A: Ratificar a nomeação do Exmo. Senhor Miguel Stilwell de Andrade como 
Administrador Executivo, cujas circunstâncias pessoais são as registadas no Registo Comercial, 
que foi nomeado por cooptação nos termos da Lei e em virtude da deliberação tomada pelo 
Conselho de Administração na sua reunião de 19 de Janeiro de 2021, sendo o seu mandato 
limitado ao do anterior membro, o Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo, a quem substitui. 

Primeiro B: Ratificar a nomeação da Exma. Senhora Ana Paula Garrido Pina Marques 
como Administradora “Dominical”, cujas circunstâncias pessoais são as registadas no Registo 
Comercial, que foi nomeada por cooptação nos termos da Lei e em virtude da deliberação 
tomada pelo Conselho de Administração na sua reunião de 19 de Janeiro de 2021, sendo o seu 
mandato limitado ao do anterior vogal, o Exmo. Senhor Spyridon Martinis, a quem substitui. 

Primeiro C: Ratificar a nomeação da Exma. Senhora Joan Avalyn Dempsey como 
Administradora Independente, maior de idade, de nacionalidade estadunidense, cujos dados 
pessoais serão comunicados ao Registo Comercial, que foi nomeada por cooptação nos termos 
da Lei e em virtude da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na sua reunião de 
19 de Janeiro de 2021, sendo o seu mandato limitado ao da anterior vogal, a Exma. Senhora 
Francisca Guedes de Oliveira, a quem substitui. 

 
 
Os Administradores ratificarão a aceitação apresentada na devida data. 

                                                 
1As propostas apresentadas nos itens Primeiro A, Primeiro B e primeiro C serão postas à votação separadamente. 
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   Miguel Stilwell de Andrade 

 

He was born on 6th August 1976. Graduated with an M.Eng with Distinction in Mechanical 

Engineering in the University of Strathclyde (Glasgow, Scotland) and holds an MBA from MIT 

Sloan School of Management (Cambridge, Massachusetts, USA). He initiated his career at UBS 

Investment Bank in London, UK, where he worked primarily in Mergers and Acquisitions in 

various projects in European countries, including Portugal, as well as Japan, Thailand and Brazil. 

Miguel lived between 1994 and 2003 in Scotland, Italy, England, Portugal and the USA. In 2000, 

he joined EDP in the area of Strategy and Corporate Development / M & A and was the Director 

of this area between 2005 and 2009. During this period, Miguel coordinated and managed 

various M&A and capital market transactions for EDP, including the acquisition of several 

companies that gave rise to EDP Renewables, the acquisition of Hidrocantabrico, the different 

phases of EDP’s privatization, EDP’s share capital increase in 2004, EDP Energias do Brazil IPO in 

2005 and EDP Renováveis IPO in 2008. He was a Member of the Board of EDP Distribuição 

Energia, from January 2009 to February 2012. Miguel was also Member of the Board of Directors 

of EDP Inovação, EDP Ventures, EDP Gas Distribuição and Chairman of InovGrid ACE. In 2012 he 

was appointed CEO of EDP Comercial, as well as CEO and Vice-Chairman of Hidroeléctrica del 

Cantabrico and Naturgas Energia. Between 2013 and 2015 he was a Member of FAE - Fórum de 

Administradores de Empresas’s Board of Directors. In 2015, he was appointed Board Member 

of the Câmara de Comércio Hispano Portuguesa in Spain. He is CFO of EDP Group, since 2018, 

and Interim CEO, since July 2020.  

He was elected member of the Executive Board of Directors of EDP on the 20th of February 2012 

and reelected on the 21st of April 2015 and on the 5th of April 2018.  
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    Ana Paula Marques 

 

She was born on December 3rd, 1973. Graduated in Economics from the Faculdade de Economia 

do Porto (FEP), she completed an MBA, at INSEAD, in 2002, in France and Singapore. She also 

attended Executive Education Programs at IMD in Lausanne and Harvard Business School. 

She initiated her career in Marketing at Procter & Gamble, between 1996 and 1998. In 1998, she 

joined the SME Business Unit at Optimus. She was Marketing Director of the Mobile Residential 

Business Unit, from 2003 to 2007, having accumulated the role of Brand and Communication 

Director starting in 2005. Between 2008 and 2009, she was Marketing and Sales Director of the 

Mobile Residential Business Unit. 

From January 2010 until September 2013, she was Executive Board Member of Optimus 

overseeing the Marketing and Sales department of the Fixed Residential unit, Customer Service, 

Operations and Transversal Programs. 

Between 2011 and 2014 she was President of APRITEL (Portuguese Association of Telecom 

Operators). 

Since 2013, she is a member of the Executive Board of Directors at NOS SGPS and Vice-President 

since April 2019, overseeing the areas of Transformation, Digital, People and Organization, 

Brand and Communication, Customer Service, Logistics, Installation and Maintenance, among 

others. 

Since 2016, she is Non-Executive Board Member of SportTV. 

She is also a Guest Professor at Porto Business School, since 2007, and at Faculdade de Economia 

do Porto, since 2013. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Joan Avalyn Dempsey 

 

Joan Dempsey spent 25 years in the US Government as an active duty US Navy cryptologist, a US Navy 

Reserve intelligence officer, a civilian employee of the Office of Naval Intelligence, the Defense 

Intelligence Agency, the Office of the Secretary of Defense and the Central Intelligence Agency. 

 

In 1998, she was appointed by the President of the United States and confirmed by the US Senate for 

the first of two political appointments as Deputy Director of Central Intelligence for Community 

Management and, subsequently, at the White House as the Executive Director of the President’s 

Foreign Intelligence Advisory Board. 

 

After retiring from the federal government in 2005, Dempsey went to Booz Allen Hamilton as a partner 

with P&L responsibility in the the firm’s homeland security business. In the decade that followed, she 

grew businesses throughout Booz Allen’s defense and intelligence sectors and advanced to the rank 

of senior partner and Executive Vice President.  

 

Since 2017, Dempsey has focused on helping small and midsize companies achieve quality growth in 

the federal and commercial markets, particularly, in the technology sector.  

 

She serves on five corporate boards, two proxy boards, and two commercial advisory boards. She also 

serves on two government senior advisory boards. 
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PONTO SEGUNDO DA ORDEM DO DIA 

 
Conselho de Administração: cessação (separación) da posição enquanto 

Administradores.1 
 

Segundo A: Cessação (separación) da posição do Exmo. Senhor António Luis Guerra 
Nunes Mexia enquanto Administrador “Dominical”. 
 

Segundo B: Cessação (separación) da posição do Exmo. Senhor João Manuel Manso 
Neto enquanto Administrador Executivo. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEGUNDO 
 

Em conformidade com a proposta realizada pela Comissão de Nomeações e Retribuições 
ao Conselho de Administração, propõe-se a tomada das seguintes deliberações: 
 

Segundo A: Aprovar a cessação (separación) da posição do Exmo. Senhor António Luis 
Guerra Nunes Mexia (cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo Comercial) 
enquanto Administrador “Dominical” da EDP Renováveis SA (separación), com efeitos a partir 
da data desta Assembleia Geral; aprovando a sua gestão e agradecendo os serviços prestados, 
e fazendo constar expressamente o reconhecimento pela extraordinária gestão levada a cabo 
enquanto Presidente da Sociedade, o que permitiu à EDP Renováveis S.A. tornar-se líder e uma 
referência mundial no sector das energias renováveis. 
 

Segundo B: Aprovar a cessação (separación) da posição do Exmo. Senhor João Manuel 
Manso Neto (cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo Comercial) enquanto 
Administrador Executivo da EDP Renováveis S.A. (separación), com efeitos a partir da data desta 
Assembleia Geral; aprovando a sua gestão e agradecendo os serviços prestados, e fazendo 
constar expressamente o reconhecimento pela extraordinária gestão levada a cabo enquanto 
Vice-Presidente e Administrador Executivo da Sociedade, o que permitiu à EDP Renováveis S.A. 
tornar-se líder e uma referência mundial no sector das energias renováveis. 

 
 
 

 

                                                 
1 As propostas apresentadas nos itens Segundo-A e Segundo-B Primeiro B serão colocadas à votação separadamente. 
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PONTO TERCEIRO DA ORDEM DO DIA 

 
Fixar o número de membros do Conselho de Administração em doze (12). 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO TERCEIRO 
 

Fixar o número de membros do Conselho de Administração, que à data era de quinze 
(15), em doze (12), dentro do intervalo previsto no disposto do Artigo 20.1 dos Estatutos. 



 

 

 

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 

 
Alteração dos Artigos 12.º (“Convocatória”) e 16.º (“Presidência da Assembleia”) dos 

Estatutos. 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUARTO 
 
Em conformidade com o relatório justificativo emitido pelo Conselho de Administração 

em 19 de Janeiro de 2021, que foi disponibilizado aos accionistas por ocasião da convocação da 
Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas, propõe-se a alteração dos artigos 12.º 
("Convocatória") e 16.º ("Presidência da Assembleia") dos Estatutos, a fim de adaptar a sua 
redacção de modo a que a Presidência da Assembleia Geral de Accionistas seja atribuída ao 
Presidente do Conselho de Administração. 
 

Os artigos acima mencionados, com derrogação expressa da sua redacção actual, terão 
a seguinte redacção: 
 
 

ARTIGO 12º.- CONVOCATÓRIA 

1. As Assembleias Gerais deverão ser convocadas pelo Conselho de Administração, fazendo-
o em seu nome o Presidente do Conselho de Administração. 

2. O Conselho está obrigado a deliberar a convocatória da Assembleia Geral Extraordinária, 
para conhecer as propostas que apresentem os Accionistas que assim o solicitem na forma 
assinalada na Ley, quando estes representem, pelo menos, três por cento (3%) do capital 
social; exigindo-se, nestes casos, que com a solicitação da convocatória se juntem as 
certificações que acreditam a titularidade das acções que representem tal parte do capital 
como propriedade dos solicitantes. Neste caso, após se ter requerido notarialmente aos 
Administradores, a Assembleia deverá ser convocada para se realizar dentro do prazo 
legalmente previsto. 

3. A convocatória será feita mediante anúncio publicado no Boletin Oficial del Registro 
Mercantil e na página web da sociedade, pelo menos um (1) mês antes da data fixada 
para a sua celebração. 

4. No caso de a Sociedade estar cotada num país estrangeiro, a convocatória publicar-se-á 
igualmente segundo o disposto na legislação aplicável no mesmo. 

5. O anúncio terá todas menções exigidas pela Lei e indicará o lugar, que poderá ser em 
qualquer localidade de Espanha, coincidente ou não com a da sede social, data e hora da 
reunião na primeira convocatória e todos os assuntos a ser tratados. Poderá assim mesmo 



 

 

 

fazer constar a data em que, se assim suceder, se reunirá a Assembleia em segunda 
convocatória. 

 
 

ARTIGO 16º.- PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA 

1.  A Presidência da Assembleia Geral compete ao Presidente do Conselho de Administração 
e, na ausência deste último, ao Vice-Presidente. Na ausência destes , a presidência será 
atribuída ao Administrador mais velho. O Presidente do Conselho de Administração, ou a 
pessoa que o substitui, formará, juntamente com os outros Administradores, a Mesa da 
Assembleia Geral, actuando como Secretário aquele que seja o do Conselho de 
Administração. 

2. O Conselho de Administração estabelece a Ordem do Dia. As Assembleias Gerais não 
podem deliberar ou discutir assuntos não incluídos na Ordem do Dia. 

3. Formar-se-á a lista dos assistentes, expressando o carácter e a representação eventual, de 
cada um, e o número de acções próprias e alheias com que concorrem, com a devida 
separação, se aplicável, das acções tenham direito de voto daquelas outras que não o 
tenham. Ao final, a lista expressará o número de accionistas presentes e representados, 
podendo utilizar-se qualquer procedimento mecânico ou electrónico, e o valor do capital 
que detêm. As dúvidas ou reclamações que surjam sobre estes pontos serão resolvidas pela 
Presidência. Acto contínuo, se a tal houver lugar, a Presidência declarará validamente 
constituída a Assembleia. 

4. Compete à Presidência da Assembleia: 

a. Verificar a válida constituição da Assembleia Geral e a suficiência das delegações 
de representação outorgadas pelos Accionistas; 

b. Dirigir a reunião de forma a que se efectuem as deliberações conforme a Ordem do 
Dia; 

c. Conceder o uso da palavra aos Accionistas que o solicitem, podendo retirá-la 
quando julgue que um assunto está suficientemente debatido; 

d. Organizar a votação e proclamar os resultados, e; 

e. Em geral, todas as faculdades que sejam necessárias para o adequado 
desenvolvimento da Assembleia ou que estejam reconhecidas na legislação vigente. 
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RELATÓRIO JUSTIFICATIVO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 12 ("CONVOCATÓRIA") 

E 16 ("PRESIDÊNCIA DA REUNIÃO") DOS ESTATUTOS DA EDP RENOVÁVEIS, S.A. EMITIDOS PELO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA REUNIÃO DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

(Ponto Quarto da Ordem do Dia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

1. OBJETO DO PRESENTE RELATÓRIO 
 

Este relatório é emitido pelo Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A. ("EDPR" ou a 

"Sociedade", indistintamente) em conformidade com o disposto no artigo 286.º da Lei de 

Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”), aprovada pelo Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de Julho, que aprova o Texto Revisto da Lei de Sociedades de Capital (“Ley de 

Sociedades de Capital”) e conexos do regulamento Registo Comercial, aprovado pelo Real 

Decreto 1784/1996, de 19 de Julho, que exige a elaboração de um relatório escrito justificando 

as razões da proposta de alteração dos estatutos. 

 
O objectivo do relatório é propor à Assembleia Geral Extraordinária a realizar em 22 de Fevereiro 

de 2021, em primeira convocação, ou em 1 de Março de 2021, em segunda convocação, a 

alteração dos artigos 12.º e 16.º dos Estatutos da EDPR. 

 
 

2. JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
 

Considerando a proposta apresentada pela Comissão de Nomeações e Remunerações, e dado o 

termo do mandato do Presidente da Assembleia Geral, o Conselho de Administração da EDPR 

considera aconselhável seguir a prática habitual de acordo com a lei pessoal da Sociedade, que 

atribui a Presidência da Assembleia ao Presidente do Conselho de Administração. 

 

 
3. ANÁLISE DETALHADA DAS MODIFICAÇÕES PROPOSTAS 

 
O artigo 16º dos Estatutos da EDPR refere-se à identificação, incompatibilidades e competências 

do Presidente da Assembleia, bem como à composição da Mesa da Assembleia, pelo que, 

considerando que alguns destes termos não seriam aplicáveis se este cargo fosse ocupado pelo 

Presidente do Conselho de Administração, foi considerado necessário adaptar a redacção do 

artigo 16.º dos Estatutos da Sociedade. 

 

Por outro lado, o artigo 12.º dos Estatutos faz referência à convocação da Assembleia Geral e, 

em particular, o seu número 2 estabelece a obrigação de convocar a Assembleia quando o 

Presidente da Assembleia o solicitar, o que seria eliminado após a referida alteração do artigo 

16.º dos Estatutos, pelo que seria adequado adaptar a redacção do artigo 12.º dos Estatutos da 

Sociedade de modo a eliminar o mencionado número 2, que deixaria de ser aplicável. 

  



 

 

4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

Em conformidade com a informação contida neste relatório, o texto completo da proposta de 

deliberação a submeter à Assembleia Geral Extraordinária para aprovação é o seguinte: 

 
Alteração dos Artigos 12.º (“Convocatória”) e 16.º (“Presidência da Assembleia”) 

 dos Estatutos. 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUARTO 
 

Em conformidade com o relatório justificativo emitido pelo Conselho de Administração 
em 19 de Janeiro de 2021, que foi disponibilizado aos accionistas por ocasião da convocação da 
Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas, propõe-se a alteração dos artigos 12.º 
("Convocatória") e 16.º ("Presidência da Assembleia") dos Estatutos, a fim de adaptar a sua 
redacção de modo a que a Presidência da Assembleia Geral e Accionistas seja atribuída ao 
Presidente do Conselho de Administração. 
 

Os artigos acima mencionados, com derrogação expressa da sua redacção actual, terão a 
seguinte redacção: 
 
 
ARTIGO 12º.- CONVOCATÓRIA 

1. As Assembleias Gerais deverão ser convocadas pelo Conselho de Administração, fazendo-o 
em seu nome o Presidente do Conselho de Administração. 

2. O Conselho está obrigado a deliberar a convocatória da Assembleia Geral Extraordinária, 
para conhecer as propostas que apresentem os Accionistas que assim o solicitem na forma 
assinalada na Ley, quando estes representem, pelo menos, três por cento (3%) do capital 
social; exigindo-se, nestes casos, que com a solicitação da convocatória se juntem as 
certificações que acreditam a titularidade das acções que representem tal parte do capital 
como propriedade dos solicitantes. Neste caso, após se ter requerido notarialmente aos 
Administradores, a Assembleia deverá ser convocada para se realizar dentro do prazo 
legalmente previsto. 

3. A convocatória será feita mediante anúncio publicado no Boletin Oficial del Registro 
Mercantil e na página web da sociedade, pelo menos um (1) mês antes da data fixada para 
a sua celebração. 

4. No caso de a Sociedade estar cotada num país estrangeiro, a convocatória publicar-se-á 
igualmente segundo o disposto na legislação aplicável no mesmo. 

5. O anúncio terá todas menções exigidas pela Lei e indicará o lugar, que poderá ser em 
qualquer localidade de Espanha, coincidente ou não com a da sede social, data e hora da 
reunião na primeira convocatória e todos os assuntos a ser tratados. Poderá assim mesmo 



 

 

fazer constar a data em que, se assim suceder, se reunirá a Assembleia em segunda 
convocatória. 

 
ARTIGO 16º.- PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA 

1. A Presidência da Assembleia Geral compete ao Presidente do Conselho de Administração 

e, na ausência deste último, ao Vice-Presidente. Na ausência destes, a presidência será 

atribuída ao Administrador mais velho. O Presidente do Conselho de Administração, ou a 
pessoa que o substitui, formará, juntamente com os outros Administradores, a Mesa da 
Assembleia Geral, actuando como Secretário aquele que seja o do Conselho de 
Administração. 

2. O Conselho de Administração estabelece a Ordem do Dia. As Assembleias Gerais não 
podem deliberar ou discutir assuntos não incluídos na Ordem do Dia. 

3. Formar-se-á a lista dos assistentes, expressando o carácter e a representação eventual, de 
cada um, e o número de acções próprias e alheias com que concorrem, com a devida 
separação, se aplicável, das acções tenham direito de voto daquelas outras que não o 
tenham. Ao final, a lista expressará o número de accionistas presentes e representados, 
podendo utilizar-se qualquer procedimento mecânico ou electrónico, e o valor do capital 
que detêm. As dúvidas ou reclamações que surjam sobre estes pontos serão resolvidas pela 
Presidência. Acto contínuo, se a tal houver lugar, a Presidência declarará validamente 
constituída a Assembleia. 

4. Compete à Presidência da Assembleia: 

a) Verificar a válida constituição da Assembleia Geral e a suficiência das delegações de 
representação outorgadas pelos Accionistas; 

b) Dirigir a reunião de forma a que se efectuem as deliberações conforme a Ordem do 
Dia; 

c) Conceder o uso da palavra aos Accionistas que o solicitem, podendo retirá-la quando 
julgue que um assunto está suficientemente debatido; 

d) Organizar a votação e proclamar os resultados, e; 

e) Em geral, todas as faculdades que sejam necessárias para o adequado 
desenvolvimento da Assembleia ou que estejam reconhecidas na legislação vigente. 

 
 
 
 
Em Oviedo, 19 de Janeiro de 2021. 
 

 

O Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A. 
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PONTO QUINTO DA ORDEM DO DIA 

 
Delegação de poderes para a formalização e execução de todas as deliberações 

adoptadas na Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas, para a sua elevação a um 
instrumento público e para a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de 
forma a obter os registos apropriados. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUINTO 
 

Conferir poderes, indistintamente, ao Presidente do Conselho de Administração, ao 
Secretário do Conselho de Administração e ao Secretário Adjunto do Conselho de 
Administração, nos mais amplos termos permitidos em Direito, para executar todas as 
deliberações adoptadas por esta Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas e, para o efeito, 
para desenvolver, esclarecer, especificar, interpretar, completar e corrigir tais deliberações ou 
as decorrentes de quaisquer actos e documentos outorgados em execução das mesmas e, em 
particular, quaisquer omissões, defeitos ou erros de substância ou de forma que impeçam o 
registo destas deliberações e suas consequências no Registro Mercantil. 
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