Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO PRIMEIRO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis,
S.A. bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes,
correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2021.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO PRIMEIRO
Aprovar as contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A. (balanço, demonstração de
resultados, demonstração de variações no património líquido, demonstração dos fluxos de caixa e
notas), e as contas anuais consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes (balanço,
demonstração de resultados, demonstração de variações no património líquido, demonstração dos
fluxos de caixa e notas), correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de
2021, e que foram formuladas pelo Conselho de Administração na sua reunião de 15 de fevereiro
de 2022.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO SEGUNDO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado
correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2021.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEGUNDO
Aprovar a aplicação do resultado formulado pelo Conselho de Administração na sua
reunião com data de 15 de Fevereiro de 2022, com o parecer favorável da Comissão Auditoria,
Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas, que se detalha em seguida.
Resultados negativos do exercício 2021

- 95.471.089,00 Euros

Como o resultado é negativo, não procede a provisão de reservas, ou qualquer outra aplicação.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO TERCEIRO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de a distribuição de dividendos.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO TERCEIRO
Propõe-se aprovar a proposta do Conselho de Administração, com o parecer favorável
da Comissão Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas, para a distribuição
de um dividendo bruto de 0,09 Euros por acção da EDP Renováveis S.A. com direito aos mesmos
(“o Dividendo”), equivalente a um montante global de 86.450.234,58 € que provirão da conta
de Reserva Voluntária, com direito a recebê-lo no momento do pagamento.
O Dividendo proposto estará sujeito em qualquer caso ao estabelecido nas normas fiscais e
comerciais vigentes.
Este valor considera o total das ações representativas do capital social da EDP Renováveis, S.A.
O pagamento do Dividendo será efetivo a 29 de abril de 2022 e o seu pagamento efetuar-se-á
através de um agente financeiro (paying agent).
Para efeitos informativos, as ações começarão a cotar sem direito a receber dividendo (ex
dividend) 2 dias antes da data de pagamento do mesmo, de acordo com as normas aplicáveis
aos mercados regulamentados nos quais as ações estejam admitidas a negociação.
A EDP Renováveis, S.A. publicará informação detalhada sobre os restantes termos e condições
do pagamento do Dividendo com um mínimo de 10 dias de antecedência à data de pagamento
do mesmo (ou seja, dia 19 de abril de 2022), de acordo com as normas aplicáveis aos mercados
regulamentados nos quais as ações se encontrem admitas a negociação.
Propõe-se adicionalmente conceder, com a amplitude que a lei permita, ao Conselho de
Administração, com expressa faculdade de substituição, o poder para designar a entidade
financeira que deva atuar como agente de pagamento e para decidir e executar todas as ações
necessárias ou convenientes para alcançar o efetivo cumprimento da distribuição do Dividendo
aprovada.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO QUARTO DA ORDEM DO DIA
Análise e
Renováveis, S.A.,
dependentes, do
Administradores,
2021.

aprovação, se for esse o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP
do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades
Relatório de Governo Societário e do Relatório sobre Remunerações dos
correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUARTO
Aprovar o Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., o Relatório de Gestão
Consolidada em conjunto com as suas sociedades dependentes, o Relatório de Governo
Societário e o Relatório sobre Remunerações dos Administradores, correspondentes ao
exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2021, formulados pelo Conselho de
Administração na sua reunião de 15 de fevereiro de 2022.

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
Análise e aprovação, se for esse o caso, do Estado da informação não Financeira do
Grupo Consolidado da EDP Renováveis, S.A., correspondente ao exercício social terminado a
31 de dezembro de 2021.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUINTO
Para efeitos do disposto no artigo 49.6 do Código de Comercio espanhol (“Código de
Comercio”), aprovar o Estado de Informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP
Renováveis, S.A. incluído no Relatório de Gestão Consolidado da Sociedade, correspondente ao
exercício social encerrado a 31 de dezembro de 2021.

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 SEXTO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse o caso, da gestão e atuação do Conselho de
Administração durante o exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2021.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEXTO
Aprovar a gestão social e a atuação levada a cabo pelo Conselho de Administração
durante o exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2021, bem como ratificar a
confiança depositada nos seus membros.

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 SÉTIMO DA ORDEM DO DIA
Aprovação do Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas da EDP Renováveis, S.A.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SÉTIMO
É proposta a aprovação do Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas da EDP
Renováveis, S.A., que rege os princípios da sua organização e funcionamento, e contém,
principalmente, o regime de convocatória, preparação, informação, participação e
desenvolvimento da Assembleia Geral, bem como o exercício dos correspondentes direitos dos
acionistas na ocasião da respetiva convocatória e realização, tudo isto de acordo com a legislação
em vigor que lhe é aplicável.

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.

REGULAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
DA EDP RENOVÁVEIS, S.A.

Primeira versão, sujeita a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas 2022.
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CAPÍTULO I.- PRELIMINAR

ARTIGO 1) FINALIDADE
1.1.

O presente Regulamento da Assembleia Geral (o “Regulamento”) contém os princípios de
organização e funcionamento da Assembleia Geral de acionistas de EDP Renováveis, S.A.
(“EDPR” o a “Sociedade”, indistintamente), de acordo com o previsto nos estatutos sociais
da Sociedade (os “Estatutos Sociais”) assim como no Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julho, pelo qual se aprova o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital Espanhola
(a “Lei de Sociedades de Capital”) e demais normativas que lhe sejam aplicáveis.

ARTIGO 2) PRINCÍPIOS INSPIRADORES
2.1.

O presente Regulamento responde aos princípios de igualdade de tratamento,
transparência e fornecimento de ampla e continuada informação, para que todos os
acionistas possam conhecer suficientemente a situação da Sociedade e exercer plenamente
os seus direitos.

2.2.

A Assembleia Geral de acionistas, constituída nos termos do disposto nos Estatutos Sociais
e nas leis vigentes, representará a todos os acionistas, sendo as suas decisões obrigatórias
para todos eles, inclusive para aqueles que tenham votado contra das mesmas e para
aqueles que não tenham assistido à reunião.

ARTIGO 3) ÁMBITO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO, HIERARQUIA NORMATIVA E
INTERPRETAÇÃO
3.1.

O presente Regulamento será de aplicação a qualquer Assembleia Geral de Acionistas da
Sociedade, tanto ordinária como extraordinária, desenvolvendo e complementando a
normativa legal e estatutária aplicável à Assembleia Geral, normativa que prevalecerá em
caso de contradição com o disposto no presente Regulamento.

3.2.

De igual modo, o presente Regulamento interpretar-se-á em conformidade com as normas
legais e estatutárias aplicáveis e com os princípios e recomendações sobre governo
corporativo das sociedades cotadas, tendo em consideração, fundamentalmente, o seu
espírito e a sua finalidade.

3.3.

As questões que possam surgir em relação com a interpretação e aplicação do Regulamento
serão resolvidas pelo conselho de administração da Sociedade (o “Conselho de
Administração”), quem proporá, no seu caso, as modificações que estime pertinentes. Não
obstante, se ditas questões surgissem durante o desenvolvimento da Assembleia Geral,
estas serão resolvidas pelo seu Presidente.

ARTIGO 4) VIGÊNCIA E MODIFICAÇÃO
4.1.

O presente Regulamento tem vigência indefinida e será aplicável a partir da Assembleia
Geral em que se acorde a sua aprovação, ou sucessivas modificações, sem prejuízo dos
direitos já reconhecidos legal e estatutariamente aos acionistas. Idênticos princípios serão
aplicáveis a qualquer modificação do presente Regulamento acordada pela Assembleia
Geral.
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4.2.

A iniciativa para propor a modificação do presente Regulamento corresponderá ao Conselho
de Administração e aos acionistas que representem, de forma individual ou conjunta, como
mínimo dois por cento (2%) do capital social da Sociedade. No momento da convocatória
da Assembleia Geral de acionistas que deva pronunciar-se sobre a referida proposta
colocar-se-á à disposição dos acionistas o texto integral da proposta de modificação, assim
como um relatório justificativo, no seu caso, elaborado pelo Conselho de Administração ou
pelos acionistas que tenham formulado a proposta. A modificação deste Regulamento
requererá, para ser válida, que o acordo seja adotado pela Assembleia Geral, constituída
com o quórum de assistência previsto no artigo 193 da Lei de Sociedades de Capital. De
igual modo, as modificações ao presente Regulamento submeter-se-ão ao regime de
difusão previsto no artigo 5 seguinte.

ARTIGO 5) DIFUSÃO E PUBLICIDADE DO REGULAMENTO
5.1.

O presente Regulamento, assim como as suas posteriores modificações, serão objeto de
aprovação pela Assembleia Geral para a sua posterior comunicação à autoridade do
mercado em que as ações da Sociedade se encontrem admitidas a negociação, em
conformidade com o previsto na lei e inscrição no Registo Comercial, de acordo com a
normativa aplicável.

5.2.

Para facilitar aos acionistas o acesso ao conteúdo do presente Regulamento, o texto
completo vigente em cada momento será incluído na página Web corporativa da Sociedade
e estará disponível no seu domicílio social.

CAPÍTULO II.- A ASSEMBLEIA GERAL: CONCEITO, CLASSES E COMPETÊNCIAS

ARTIGO 6) ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
6.1.

A Assembleia Geral é o principal meio de participação dos acionistas na Sociedade, assim
como o seu máximo órgão de decisão sobre as matérias próprias da sua competência,
adotando-se as decisões relativas às das mesmas em conformidade com as disposições
previstas pelo presente Regulamento e pelos Estatutos Sociais. As decisões da Assembleia
Geral são vinculantes para todos os acionistas, incluindo os ausentes, os dissidentes, os
que se abstenham de votar, os que votem em contra ou em branco, assim como os que
careçam de direito de voto, sem prejuízo dos direitos de impugnação que, no seu caso, lhes
possam corresponder.

ARTIGO 7) CLASSES DE ASSEMBLEIAS
7.1.

As Assembleias Gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias.

7.2.

A Assembleia Geral ordinária reunir-se-á obrigatoriamente dentro dos seis (6) primeiros
meses de cada exercício, para comentar a gestão social, aprovar, se for o caso, as contas
do exercício anterior e decidir sobre a aplicação de resultados.

7.3.

A Assembleia Geral ordinária poderá igualmente adotar acordos sobre os assuntos que se
submetam à sua consideração e será válida mesmo quando tenha sido convocada ou se
celebre fora de prazo.
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7.4.

Qualquer Assembleia Geral distinta da anterior terá a consideração de Assembleia
extraordinária.

ARTIGO 8) CELEBRAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
8.1.

A Assembleia Geral poderá celebrar-se em qualquer localidade de Espanha, coincidente ou
não com o termo municipal do domicílio social. Se na convocatória não figurar o lugar de
celebração, entender-se-á que a reunião terá lugar na sede social.

8.2.

De igual modo, poderão celebrar-se reuniões da Assembleia Geral por meios
exclusivamente telemáticos, sem a assistência física dos acionistas ou dos seus
representantes, as quais, em qualquer caso, se considerarão celebradas na sede social,
independentemente de onde se encontre o Presidente da Assembleia.

ARTIGO 9) COMPETÊNCIAS
9.1.

A Assembleia Geral é o órgão competente para decidir sobre todas as matérias reservadas
à sua decisão pela Lei ou pelos Estatutos Sociais e, em geral, para adotar todos os acordos
próprios da sua condição de órgão soberano da Sociedade. Em particular, e a título
enunciativo mas sem carácter limitativo, corresponde à Assembleia:
a)

Resolver sobre a aprovação das contas anuais individuais e consolidadas e sobre a
aplicação dos resultados, assim como examinar e, se for o caso, aprovar a gestão
social.

b)

Determinar o número de membros do Conselho de Administração, nomear, reeleger
ou ratificar os membros do Conselho de Administração, sem prejuízo da faculdade de
cooptação própria do mesmo, assim como acordar a sua separação; e designar ou
separar os liquidadores da Sociedade, assim como exercer a ação social de
responsabilidade contra qualquer deles.

c)

Nomear e, se for o caso, reeleger os auditores de contas, assim como acordar a sua
revogação nos casos legalmente permitidos.

d)

A modificação dos Estatutos Sociais.

e)

Acordar o aumento ou redução de capital, delegando, se for o caso, no Conselho de
Administração a faculdade de indicar, dentro dos prazos previstos pela Lei, a data ou
datas da sua execução, quem poderá fazer uso no todo ou em parte de dita faculdade
ou inclusive abster-se de fazer uso da mesma, tendo em consideração as condições
do mercado, da própria Sociedade e de qualquer facto ou acontecimento com
transcendência social ou económica que determinem tal decisão, informando deste
facto a primeira Assembleia Geral que se celebre uma vez transcorrido o prazo
outorgado para a sua execução, podendo atribuir igualmente a faculdade de excluir o
direito de subscrição preferente em relação às emissões de ações que sejam objeto
de delegação, nos termos e com os requisitos estabelecidos pela Lei.

f)

A supressão ou limitação do direito de subscrição preferente.

g)

A aquisição, a alienação ou a contribuição para outra sociedade de ativos essenciais.
Considera-se o carácter essencial do ativo quando o montante da operação supere
os vinte e cinco por cento do valor dos ativos que figurem no último balanço aprovado.
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h)

A transferência para entidades dependentes de atividades essenciais desenvolvidas
até esse momento pela própria Sociedade, embora esta mantenha o pleno domínio
das mesmas.

i)

Acordar a emissão de obrigações, títulos e outros valores similares, convertíveis ou
não, podendo autorizar o Conselho de Administração a realizar ditas emissões.

j)

Acordar a transformação, fusão, cisão, cessão global de ativos e passivos e a
dissolução da Sociedade, o traslado do domicílio para o estrangeiro e, em geral,
qualquer modificação dos Estatutos Sociais.

k)

A aprovação de política de remunerações dos conselheiros e a determinação da sua
retribuição, em conformidade com o disposto nos Estatutos Sociais e na Lei, assim
como decidir acerca da aplicação de sistemas de retribuição consistentes na entrega
de ações, ou de direitos sobre as mesmas, assim como de qualquer outro sistema de
retribuição que esteja referenciado ao valor das ações, independentemente de quem
resulte ser beneficiário de ditos sistemas de retribuição.

l)

A autorização para a aquisição derivativa de ações próprias.

m)

Aprovar e modificar o presente Regulamento que, dentro dos termos estabelecidos
pela Lei vigente e pelos Estatutos Sociais, regule a convocatória, preparação,
informação, assistência e desenvolvimento da Assembleia Geral, assim como o
exercício dos direitos políticos por ocasião da sua convocatória e celebração.

n)

Decidir sobre aqueles assuntos submetidos à sua autorização pelo Conselho de
Administração e sobre quaisquer outras decisões que legal o estatutariamente lhe
sejam atribuídas.

o)

A dissolução da Sociedade e aquelas operações cujo efeito seja equivalente ao da
liquidação da Sociedade.

p)

A aprovação do balanço final da liquidação.

q)

Quaisquer outros assuntos que sejam determinados pela Lei vigente e pelos
Estatutos Sociais.

CAPÍTULO III.- CONVOCATÓRIA E PREPARAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 10) COMPETÊNCIA PARA A CONVOCATÓRIA
10.1. As reuniões da Assembleia Geral de acionistas, tanto ordinárias como extraordinárias, serão
convocadas pelo Conselho de Administração e, em seu nome, pelo seu Presidente ou Vicepresidente ou, no seu caso, pelos liquidadores da Sociedade.
10.2. O Conselho de Administração convocará a Assembleia Geral sempre que o considere
necessário ou conveniente para os interesses sociais e, em todo o caso, nas datas ou
períodos determinados pela Lei vigente e pelos Estatutos Sociais.
10.3. Adicionalmente, o Conselho de Administração deverá convocar a Assembleia Geral quando
assim o solicitem um ou vários acionistas que representem, como mínimo, dois por cento
(2%) do capital social, expressando na solicitação os assuntos a tratar. Neste caso, a
celebração da Assembleia Geral deverá ser convocada para dentro dos dois (2) meses
seguintes à data em que se tenha requerido notarialmente ao Conselho de Administração a
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sua convocação, devendo incluir-se necessariamente na ordem do dia os assuntos que
tenham sido objeto de solicitação.
10.4. Se a Assembleia Geral ordinária ou as Assembleias Gerais previstas nos Estatutos Sociais
e no presente Regulamento não forem convocadas dentro do correspondente prazo legal
ou estatutariamente previsto, poderão sê-lo por solicitação de qualquer acionista, pelo
Secretário Judicial ou Conservador do Registo Comercial do domicílio social da Sociedade
e, mediante audiência prévia dos membros do Conselho de Administração, quem além disso
designará a pessoa que deverá de presidir e exercer as funções de Secretário na
Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 11) ANÚNCIO DA CONVOCATÓRIA
11.1. Em conformidade com o anterior, a difusão do anúncio da convocatória da Assembleia Geral
realizar-se-á com, como mínimo, a antecedência e o conteúdo exigidos pela lei.
11.2. Entre a convocatória e a data prevista para a celebração da reunião da Assembleia Geral
deverá existir um prazo de antecedência mínimo de um (1) mês, salvo nos casos em que a
Lei o os Estatutos Sociais estabeleçam um prazo distinto. Não obstante o anterior, quando
a Sociedade oferecer aos seus acionistas a possibilidade efetiva de votar por meios
eletrónicos acessíveis a todos eles, as Assembleias Gerais extraordinárias poderão ser
convocadas com uma antecedência mínima de quinze (15) dias, mediante prévio acordo
adotado em Assembleia Geral ordinária nos termos estabelecidos pela Lei.
11.3. O anúncio de convocatória deverá expressar, como mínimo, a denominação social, o lugar,
que poderá ser qualquer localidade em Espanha coincidente ou não com a do domicílio
social, a data e a hora da reunião, a ordem do dia, em que constarão os assuntos a tratar,
o cargo da pessoa ou pessoas que realizam a convocatória e a data em que o acionista
deverá ter registadas em seu nome as ações para poder participar e votar na Assembleia
Geral. A convocatória deverá incluir todas as referências que, de acordo com a Lei de
Sociedades de Capital, devem especificar-se na convocatória. Além disso, o anúncio deverá
conter informação clara e exata sobre os trâmites que os acionistas deverão seguir para
participar e emitir o seu voto na Assembleia Geral, incluindo, em particular, os seguintes:
a)

O direito a solicitar informação, a incluir pontos na ordem do dia e a apresentar
propostas de acordo, assim como o prazo de exercício de tais direitos. Não obstante,
quando se faça constar que na página Web corporativa da Sociedade se pode obter
informação mais detalhada sobre os referidos direitos, o anúncio poderá limitar-se a
indicar o prazo de exercício.

b)

O sistema para a emissão de voto por representação, com especial indicação dos
formulários que podem utilizar-se para a delegação de voto e dos meios que devam
empregar-se para que a Sociedade possa aceitar uma notificação por via eletrónica
das representações conferidas.

c)

Os procedimentos estabelecidos para a emissão do voto à distância, seja por correio
postal ou por meios eletrónicos.

d)

No anúncio da convocatória poderá fazer-se constar, igualmente, a data em que, se
proceder, se reunirá a Assembleia em segunda convocatória. Entre a primeira e a
segunda reunião deverá mediar, pelo menos, um prazo de vinte e quatro (24) horas.
No anúncio poderá incluir-se uma referência à mayor probabilidade de que a
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Assembleia Geral se celebre em primeira ou em segunda convocatória.
e)

Em conformidade com o artigo 15 dos Estatutos Sociais, quando se preveja a
possibilidade de assistir à Assembleia por meios telemáticos, esta possibilidade será
incluída no anúncio de convocatória, com a indicação dos prazos, formas e modos de
exercício dos direitos dos acionistas previstos pelo Conselho de Administração, para
permitir o adequado desenvolvimento da Assembleia.

f)

De igual modo, em conformidade com o artigo 15 dos Estatutos Sociais, quando se
produza a celebração de uma Assembleia por meios exclusivamente telemáticos, o
anúncio de convocatória informará sobre os trâmites e procedimentos a seguir para
o registo e formação da lista de assistentes, para o exercício pelos mesmos dos seus
direitos e para o seu adequado registo na ata da Assembleia.

11.4. O Conselho de Administração poderá requerer a presença de um Notário para que assista
à Assembleia Geral de Acionistas e lave a ata da reunião, estando obrigado a fazê-lo sempre
que, com cinco (5) dias de antecedência à data prevista para a celebração da Assembleia
Geral, assim o solicitem os acionistas que representem, como mínimo, um por cento (1%)
do capital social.
11.5. Se a Assembleia Geral, devidamente convocada, não se celebrar em primeira convocatória,
e não estiver prevista no anúncio a data da segunda, esta deverá ser anunciada, com os
mesmos requisitos de publicidade da primeira e com a mesma ordem do dia, no prazo de
quinze (15) dias a seguir à data da Assembleia não celebrada, e com um mínimo de dez
(10) dias de antecedência em relação à data da reunião.

ARTIGO 12) COMPLEMENTO DE CONVOCATÓRIA E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
12.1. Os acionistas que representem, como mínimo, dois por cento (2%) do capital social, poderão
solicitar a publicação de um complemento à convocatória de uma Assembleia Geral
Ordinária, incluindo um ou mais pontos da ordem do dia, sempre que os novos pontos sejam
acompanhados por uma justificação ou, segundo o caso, de uma proposta de acordo
justificada. Em nenhum caso poderá exercer-se este direito no que se refere à convocatória
de Assembleias Gerais extraordinárias.
O exercício deste direito deverá fazer-se mediante notificação formal dirigida à atenção do
Secretário do Conselho de Administração, que deverá ser recebida na sede social no prazo
de cinco (5) dias a seguir à publicação da convocatória da Assembleia ou da modificação
da mesma.
Na notificação deverá constar o nome e a denominação social do acionista ou acionistas
solicitantes, e deverá incluir-se a oportuna documentação (cópia do certificado de
titularidade que acredite a sua condição de acionista legitimado para solicitar um
complemento de convocatória – com o fim de cotejar esta informação com a proporcionada
pela Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores
Mobiliários, S.A. (“Interbolsa”) –, o conteúdo do ponto ou dos pontos que o acionista coloque
e as propostas de acordo dos pontos a incluir no complemento da convocatória). Nos casos
em que seja legalmente necessário, o acionista poderá requerer ao Conselho de
Administração, ou às suas Comissões, que acompanhem igualmente a proposta ou
propostas, o(s) relatório(s) justificativo(s)s das propostas a que refiram os pontos a incluir
no mencionado complemento.
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O complemento da convocatória publicar-se-á, como mínimo, com quinze (15) dias de
antecedência em relação à data marcada para a celebração da Assembleia em primeira
convocatória, e seguindo o mesmo procedimento usado para a publicação da convocatória.
12.2. Os acionistas que representem, como mínimo, dois por cento (2%) do capital social poderão,
no mesmo prazo mencionado no ponto anterior, apresentar propostas fundamentadas de
acordo sobre assuntos já incluídos ou que devam incluir-se na ordem do dia da Assembleia
convocada. O exercício deste direito deverá fazer-se mediante notificação formal dirigida à
atenção do Secretário do Conselho de Administração, nos mesmos termos previstos no
artigo 12.1 anterior para a solicitação de um complemento à convocatória de uma
Assembleia Geral Ordinária, incluindo um ou mais pontos da ordem do dia.
12.3. Em cada caso, o Conselho de Administração da Sociedade acordará facultar o Presidente
do Conselho de Administração, o Vice-presidente do Conselho de Administração, o
Secretário do Conselho de Administração e o Vice-secretário do Conselho de Administração
da Sociedade, para que qualquer deles, indistintamente, em nome e em representação do
Conselho de Administração, possa levar a cabo todas as atuações necessárias em relação
com o complemento da convocatória, incluídas as necessárias para a sua publicação.

ARTIGO 13) ORDEM DO DIA
13.1 A ordem do dia incluída na convocatória da Assembleia será estabelecida pelo Conselho de
Administração e redigida com claridade e precisão, de forma a facilitar a sua compreensão
sobre os assuntos a tratar e a votar na Assembleia.
13.2 O Conselho de Administração incluirá obrigatoriamente os assuntos que tenham sido objeto
de solicitação em conformidade com o artigo 519 da Lei de Sociedades de Capital
espanhola, assim como os que tenham sido objeto de complemento da convocatória.

ARTIGO 14) DIREITO DE INFORMAÇÃO DOS ACIONISTAS PRÉVIO À CELEBRAÇÃO DA
ASSEMBLEIA
14.1. Direito de informação com motivo da convocatória da Assembleia
A convocatória da Assembleia Geral de Acionistas publicar-se-á, em conformidade com as
disposições legais e estatutárias aplicáveis, com um mínimo de trinta (30) dias de
antecedência da data prevista para a celebração da Assembleia. Simultaneamente à
publicação do anúncio da convocatória, publicar-se-á a documentação de suporte das
propostas de acordo, incluídas na ordem do dia da Assembleia.
De igual modo, desde o momento em que se publique o anúncio da convocatória e por um
período mínimo de um ano, além do exigido por disposição legal ou estatutária, publicar-seá ininterruptamente na página Web corporativa toda a informação que se estime
conveniente para facilitar a informação e assistência dos acionistas à Assembleia e a sua
participação na mesma, incluindo:
a)

O anúncio da convocatória.

b)

O número total de ações e direitos de voto à data da convocatória, discriminados por
classes de ações, caso existam.

c)

Os modelos de carta a utilizar pelos acionistas para manifestar o seu desenho de
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outorgar a delegação do voto (por delegação e à distância), assim como o modelo de
boletim de voto por correspondência postal. No caso de que não possam ser
publicados na página web corporativa por causas técnicas, a Sociedade indicará na
página web corporativa como obter os formulários em papel, que serão enviados a
todo o acionista que assim o solicite. De igual modo, publicar-se-ão as ligações à
plataforma eletrónica na qual se facilitarão as vias telemáticas para remeter o desejo
de levar a cabo a votação eletrónica sobre os pontos da ordem do dia.
d)

Os textos integrais das propostas de acordos dos pontos da ordem do dia que se
submeterão à aprovação da Assembleia, incluindo, se for o caso, à medida que se
recebam, as remitidas pelos acionistas, ou, em relação com aqueles pontos de
carácter meramente informativo, um relatório dos órgãos competentes; assim como
os documentos que, no seu caso, se destinem a ser apresentados perante a mesma
e devam ser colocados à disposição dos acionistas no momento da convocatória, em
particular, os relatórios de administradores, auditores de contas e peritos
independentes. Quando se trate de uma Assembleia Geral Ordinária, como suporte
a estas propostas publicar-se-ão igualmente na página web corporativa os seguintes
documentos:
-

as contas anuais individuais da Sociedade (Balanço de situação, Conta de
Perdas e Ganhos, Estado de Alterações no Património Líquido, Estado de Fluxos
de Caixa e a Memória) e as contas consolidadas (Balanço da situação, Conta de
Perdas e Ganhos, Estado de Alterações no Património Líquido, Estado de Fluxos
de Caixa e a Memória) com as suas sociedades dependentes, correspondentes
ao exercício social anterior, assim como os respetivos relatórios de auditoria;

-

o Relatório de Gestão Individual da Sociedade e o Relatório Consolidado com as
suas sociedades dependentes, incluindo este último o Estado sobre a
Informação não financeira da Sociedade, formulados pelo Conselho de
Administração;

-

o Relatório de Governo Corporativo do exercício anterior;

-

o Relatório sobre as Remunerações dos conselheiros do exercício anterior;

-

as declarações de responsabilidade dos conselheiros sobre a preparação dos
documentos financeiros e o relatório de gestão;

e)

A informação sobre o lugar onde se realizará a Assembleia.

f)

No caso de nomeação, ratificação o reeleição de membros do Conselho de
Administração, colocar-se-á à disposição dos acionistas a seguinte informação:

g)

-

A identidade e o currículo de cada um dos conselheiros.

-

A categoria de conselheiro a que pertença.

-

A proposta e os relatórios precetivos para a dita nomeação, ratificação ou
reeleição.

-

No caso de se tratar de uma pessoa jurídica, a informação deverá incluir a
correspondente à pessoa física a nomear para o exercício permanente das
funciones próprias do cargo.

No caso de estarem estabelecidos, a descrição dos mecanismos de delegação ou
votação eletrónica que possam ser utilizados.

11

h)

Quando proceda, informação sobre sistemas ou procedimentos que facilitem o
seguimento da Assembleia, tales como, segundo o caso, a difusão através de meios
audiovisuais ou de informação noutros idiomas.

i)

Números de telefone, endereços de correio eletrónico, escritórios, horários de
atenção e qualquer outro dado dos serviços de informação ao acionista de que a
Sociedade disponha.

j)

Os textos refundidos vigentes (Estatutos Sociais e restantes regulamentos
aplicáveis).

Os acionistas disporão ainda do direito a examinar os documentos anteriormente descritos,
no domicílio social da Sociedade e, nos casos em que legalmente proceda, a solicitar a
entrega ou o envio gratuito dos mesmos.
A Sociedade levará a cabo os seus melhores esforços para incorporar na sua página web
corporativa com a maior brevidade possível, e a partir da data de convocatória, as versões
traduzidas da informação e dos documentos principais relacionados com a Assembleia. Em
caso de discrepância entre as versões facilitadas em diferentes idiomas, prevalecerá em
todo o caso a versão em espanhol dos referidos documentos.
14.2. Direito de informação prévio à Assembleia Geral
Desde a publicação do anúncio de convocatória da Assembleia Geral e até o quinto (5º) dia
anterior (inclusive) ao dia previsto para a sua celebração em primeira convocatória, os
acionistas poderão solicitar por escrito as informações ou esclarecimentos que considerem
pertinentes acerca de (i) os assuntos compreendidos na ordem do dia, (ii) a informação
acessível público que tenha sido proporcionada pela Sociedade à autoridade do mercado
em que as ações da Sociedade se encontrem admitidas a negociação, em conformidade
com o previsto na lei desde a última Assembleia Geral ou, no seu caso, (iii) relatórios de
administradores, auditores de contas e peritos independentes. Estas consultas poderão ser
remetidas para o endereço postal, através do correio eletrónico ou através do número de
telefone que se indiquem para estes efeitos no correspondente anúncio de convocatória da
Assembleia.
As solicitudes de informação deverão apresentar-se acompanhadas do nome e apelidos do
acionista solicitante, do número de ações das que é titular e da conta de valores onde as
tenha registadas mediante anotações em conta e outras circunstâncias que, no seu caso,
se especifiquem na página web corporativa da Sociedade. Deverá apresentar-se igualmente
o oportuno documento – cópia do certificado de titularidade das ações – que acredite a sua
condição de acionista, para que, no caso de que a Sociedade o considere necessário, possa
cotejar esta informação com a proporcionada por Interbolsa.
O Conselho de Administração estará obrigado a facilitar a informação por escrito até ao dia
da celebração da Assembleia e a publicar a informação facilitada na página web corporativa,
salvo (i) nos casos em que, no entender do Presidente, a publicidade da informação
solicitada prejudique os interesses sociais, salvo no caso de a solicitação contar com o apoio
de acionistas que representem, como mínimo, a quarta parte do capital; (ii) quando a petição
de informação ou esclarecimento não se refira aos cenários previstos nas alíneas (i) a (iii)
do primeiro parágrafo deste ponto 14.2, ou seja desnecessária para formar uma opinião
sobre as questões submetidas à Assembleia, ou por qualquer causa, mereça a
consideração de abusiva; (iii) quando, com anterioridade à sua formulação, a informação
solicitada esteja clara e diretamente disponível para todos os acionistas na página web
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corporativa da Sociedade no formato de pergunta-resposta; ou (iv) quando assim resulte de
disposições legais o regulamentares.
O Presidente determinará quem dará resposta às petições de informação ou esclarecimento
dos acionistas, seja qualquer dos administradores, o Secretário do Conselho de
Administração ou qualquer pessoa expressamente habilitada para tal. As respostas serão
tramitadas por escrito, salvo quando, pelas características da informação requerida, não for
procedente, em cujo caso as respostas serão proporcionadas no transcurso da reunião, de
acordo com os critérios previstos neste Regulamento.
O direito de informação regulado no presente artigo poderá exercer-se e contestar-se,
igualmente, através de meios de comunicação eletrónica ou telemática à distância, nos
termos que, para esse efeito, sejam aprovados em cada momento pelo Conselho de
Administração, de forma a garantir a segurança das transmissões e a autenticidade e
identificação do acionista que exerça o seu direito de informação.
Os termos e condições aprovados pelo Conselho de Administração para o exercício do
direito de informação através de meios eletrónicos ou telemáticos difundir-se-ão na página
web corporativa da Sociedade.

ARTIGO 15) DIREITO DE REPRESENTAÇÃO E OUTORGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO À
DISTÂNCIA
15.1. Direito de representação
De acordo com o disposto no artigo 15 dos Estatutos Sociais, todo o acionista poderá fazerse representar na Assembleia Geral por meio de outra pessoa (mesmo que não seja
acionista). Um mesmo acionista não poderá estar representado por mais de um
representante na mesma Assembleia, salvo quando seja titular de ações em distintas contas
de valores diferentes, caso em que poderá nomear mais de um representante para que
assista à Assembleia. A representação será sempre revogável, tendo valor de revogação a
assistência pessoal à Assembleia Geral do representado ou, no seu caso, o exercício pela
sua parte do direito de voto à distância.
No caso de solicitação pública de representação, observar-se-á o disposto nos artigos 186
e 526 da vigente Lei de Sociedades de Capital Espanhola.
De igual modo, um representante poderá ostentar a representação de mais de um acionista,
sem limitação quanto ao número de acionistas representados. Quando um representante
exercer a representação de vários acionistas, poderá emitir votos de signo distinto, em
função das instruções dadas por cada acionista.
Os acionistas que queiram fazer uso deste direito de representação deverão manifestá-lo
conferindo a representação de forma específica para cada Assembleia, que deverá estar
em poder da Sociedade dois (2) dias naturais antes do dia previsto para a celebração da
Assembleia Geral em primeira convocatória, indicando o nome do representante. As cópias
dos documentos que acreditem as representações poderão enviar-se por correio postal ou
através do endereço de correio eletrónico indicados para o efeito no anúncio da
convocatória.
Deverá conservar-se o documento original da carta de representação devidamente
preenchida e assinada.
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Será colocado à disposição dos acionistas um modelo de carta de representação na página
web corporativa. Este modelo poderá igualmente ser solicitado telefonicamente ou através
do correio eletrónico indicados para esse efeito no anúncio da convocatória da
correspondente Assembleia.
A carta de representação deverá ser preenchida e assinada pelo acionista e pelo
representante, sem cuja aceitação não poderá exercer-se. Para este fim, o representante
deverá também assinar o documento de representação.
A pessoa a cujo favor seja conferida a representação deverá exercê-la assistindo
pessoalmente à Assembleia, no lugar e dia indicados para a celebração da Assembleia
Geral e desde uma hora antes da hora prevista para o início da reunião. Deverá entregar o
documento original de representação nas mesas de registo de entrada de acionistas.
A representação conferida por correspondência postal ou correio eletrónico poderá ficar sem
efeito por revogação expressa do acionista, efetuada pelo mesmo meio utilizado para
conferir a representação, dentro do prazo estabelecido para a conferir, ou por assistência
pessoal do acionista à Assembleia Geral.
Todo o estabelecido anteriormente se entende sem prejuízo do previsto no artigo 187 da Lei
de Sociedades de Capital Espanhola.
15.2. Prazo de receção pela Sociedade
Em conformidade com o previsto no artigo 15 dos Estatutos Sociais, para a sua validação,
a representação outorgada à distância deverá ser recebida pela Sociedade, nos lugares
indicados no apartado anterior, dois (2) dias naturais antes do dia previsto para a celebração
da Assembleia Geral.
Com posterioridade ao prazo indicado, apenas se admitirão as representações conferidas
por escrito que se apresentem pessoalmente nas mesas de registo de entrada de acionistas,
no lugar e dia indicados para a celebração da Assembleia Geral e desde uma hora antes da
hora prevista para o início da reunião e até ao início da mesma.
15.3. Delegação a favor dos membros do Conselho de Administração
Cuando a representação for outorgada à distância em favor de algum membro do Conselho
de Administração da Sociedade, a comunicação da delegação ao representante considerarse-á como realizada mediante a receção pela Sociedade da correspondência postal ou do
correio eletrónico em que conste a mesma.
Para estes efeitos, os membros do Conselho de Administração manifestaram a sua decisão
pessoal de assumir e levar a efeito, salvo concorrência de causa legal ou estatutária de
abstenção, todas as representações que lhes sejam individualmente conferidas, tendo
acordado o Conselho de Administração por unanimidade dos seus membros dita decisão,
assim como a de deixar constância em ata da mesma. Consequentemente, não será
necessário que os membros do Conselho de Administração deixem constância
individualizada, mediante a sua assinatura, da sua aceitação das delegações a seu favor.
15.4. Sentido do voto
No caso de terem sido emitidas instruções de voto específicas por parte do acionista
representado, o representante emitirá o voto em conformidade com as mesmas e terá a
obrigação de conservar ditas instruções pelo o período de um (1) ano a contar da data da
celebração da Assembleia correspondente.
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Si durante o desenvolvimento da Assembleia Geral se apresentarem propostas alternativas
às do Conselho de Administração relativas aos pontos incluídos na ordem do dia, o
representante votará no sentido que entenda mais favorável para os interesses do acionista
representado, salvo quando o acionista tenha proibido dita extensão, em cujo caso se
entenderá que o acionista instruiu o representante para que se abstenha.
15.5. Outras disposições sobre a representação
Toda a delegação recebida pela Sociedade que não contenha expressão nominativa da
pessoa em que se delega o voto entender-se-á como conferida ao Presidente do Conselho
de Administração.
a)

Cuando se deleguem ou se entendam como delegadas as representações no
Presidente do Conselho de Administração, e este se encontre perante uma situação
de conflito de interesses no que respeita ao seu papel como representante e à
votação de algum ou alguns dos pontos da ordem do dia, transferir-se-á
automaticamente a delegação do voto para o Secretário da Assembleia Geral, salvo
indicação em contrário do representado.

b)

De igual modo, salvo indicação expressa em contrário, em cujo caso se entenderá
que o acionista representado instrui o representante para que se abstenha, a
delegação estende-se também a propostas sobre os pontos da ordem do dia
apresentados pelos acionistas na forma prevista pela Lei, ou sobre os assuntos que
a Lei permite tratar na Assembleia Geral embora não constem da ordem do dia. Em
ambos os casos, o representante exercerá o voto no sentido que entenda mais
favorável aos interesses do acionista que representa.

c)

O acionista que outorgue a sua representação mediante correspondência e não faça
constar marca em algum ou em nenhum dos campos destinados a proporcionar
instruções de voto sobre os pontos da ordem do dia, entender-se-á como tendo
instruído o seu representante para votar a favor das respetivas propostas formuladas
pelo Conselho de Administração, correspondentes aos pontos incluídos na ordem do
dia publicada.
CAPÍTULO IV.- ORGANIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 16) DIREITO DE ASSISTÊNCIA
16.1. Todos os acionistas têm direito a assistir à Assembleia Geral, a solicitar a informação e os
esclarecimentos que considerem relevantes em relação aos pontos incluídos na ordem do
dia da Assembleia e a tomar parte nas deliberações dos mesmos e na sua votação.
16.2. Para o exercício do direito de assistência, solicita-se que os acionistas que tenham intenção
de participar na Assembleia Geral o comuniquem por escrito aos correspondentes
intermediários financeiros encargados do registo de anotações em conta até ao final do
sexto (6º) dia de negociação anterior àquele em que deva celebrar-se a Assembleia Geral,
entendido por dia de negociação qualquer dia hábil no mercado em que as ações da
Sociedade estejam admitidas a negociação.
16.3. Para assistir à Assembleia Geral, os acionistas deverão ter as ações inscritas a seu nome
no correspondente registo de anotações em conta no quinto (5º) dia de negociação anterior
àquele em deva celebrar-se a Assembleia Geral. Esta circunstância deverá acreditar-se por
meio do oportuno certificado de titularidade das ações emitido pelos intermediários
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financeiros e remitido ao Presidente da Assembleia, em conformidade com os requisitos
legais, indicando o número de ações registadas a nome do acionista no quinto (5º) dia de
negociação anterior àquele em que deva celebrar-se a Assembleia Geral, e sem que haja
necessidade de bloqueio prévio das ações até à data da Assembleia Geral. Dito certificado
de titularidade deve referir-se à posição das ações às 0:00 horas do quinto (5º) dia de
negociação anterior àquele em que deva celebrar-se a Assembleia Geral.
16.4. Para efeitos de acreditar a identidade dos acionistas, ou de quem validamente os
represente, à entrada do local onde se celebrará a Assembleia Geral poderá solicitar-se aos
assistentes a acreditação da sua identidade, mediante a apresentação do Documento
Nacional de Identidade, ou de qualquer outro documento oficial geralmente aceite para
estes efeitos, assim como a documentação que lhe acredite como representante, no seu
caso.
16.5. Em conformidade com o artigo 15 dos Estatutos Sociais, prevê-se a possibilidade de
assistência à Assembleia por meios telemáticos.
16.6. De igual modo, em caso de celebração de uma Assembleia por meios exclusivamente
telemáticos, a assistência à mesma não poderá subordinar-se em nenhum caso à realização
do registo com uma antecedência superior a uma (1) hora antes do início previsto da
reunião.

ARTIGO 17) CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
17.1. A Assembleia Geral, tanto ordinária como extraordinária, ficará validamente constituída:
a)

Em primeira convocatória, quando os acionistas presentes ou representados
possuam, como mínimo, vinte e cinco por cento (25%) do capital subscrito com direito
a voto.

b)

Em segunda convocatória, será válida a constituição da Assembleia qualquer que
seja o capital participante na mesma.

17.2. Não obstante o anterior, para que a Assembleia Geral ordinária ou extraordinária possa
acordar validamente a emissão de obrigações, a supressão ou a limitação do direito de
aquisição preferente de novas ações, o aumento ou a diminuição do capital social, a
transformação, a fusão ou cisão, a cessão global de ativos e passivos, o traslado de
domicílio para o estrangeiro ou a dissolução da Sociedade e, em geral, qualquer modificação
dos Estatutos Sociais, será necessária, em primeira convocatória, a participação de
acionistas presentes ou representados que possuam, pelo menos, cinquenta por cento
(50%) do capital subscrito com direito a voto. Em segunda convocatória, será suficiente a
participação de vinte e cinco por cento (25%) do citado capital. Quando participem acionistas
que representem menos de cinquenta por cento (50%) do capital subscrito com direito a
voto, os acórdãos a que se refere o presente parágrafo só poderão ser validamente
adotados com o voto favorável de dois terços do capital presente ou representado na
Assembleia.
17.3. De igual modo, e sem prejuízo de o anterior, a Assembleia Geral de acionistas entender-seá como convocada e ficará validamente constituída para tratar de qualquer assunto e com
plena capacidade para adotar toda a classe de acórdãos, sem necessidade de outros
requisitos, sempre que esteja presente a representação de todo o capital social
desembolsado e os assistentes aceitem por unanimidade a celebração da Assembleia.

16

17.4. O previsto no presente artigo entender-se-á sem prejuízo dos quóruns reforçados de
constituição ou votação que possam estabelecer-se, legal ou estatutariamente.
17.5. As ausências que se produzam, no seu caso, uma vez validamente constituída a Assembleia
Geral, não afetarão a sua celebração.

ARTIGO 18) PRESENÇA DE TERCEIROS NA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
18.1. O Presidente da Assembleia Geral poderá autorizar a assistência de qualquer outra pessoa
que estime conveniente, nomeadamente, diretores, gerentes, técnicos da Sociedade assim
como outras pessoas que tenham interesse na boa marcha dos assuntos sociais. A
Assembleia, não obstante, poderá revocar dita autorização.
18.2. Embora não seja necessária a sua assistência para a válida constituição da Assembleia, os
membros do Conselho de Administração deverão assistir às reuniões da Assembleia Geral.

ARTIGO 19) PRESIDÊNCIA E MESA
19.1. A mesa da Assembleia estará constituída por um Presidente, um Secretário e pelos
membros do Conselho de Administração.
19.2. Será Presidente da Assembleia o Presidente do Conselho de Administração ou, na sua
ausência, o Vice-presidente. Na ausência de ambos, atribuir-se-á ao conselheiro de mais
idade. O Secretário da Assembleia será o Secretário do Conselho de Administração ou, na
sua ausência, o Vice-secretário, e na ausência de todos eles, quem a Assembleia designar
para exercer estas funções.

ARTIGO 20) FORMAÇÃO DA LISTA DE ASSISTENTES
20.1. Antes da abertura da Assembleia Geral, o Presidente da mesma ou, por sua delegação, o
Secretário, tornará públicos os dados provisórios relativos ao número de acionistas com
direito a voto que assistem à sessão, pessoalmente ou mediante representação, ou por
terem exercido o voto à distância, indicando a sua quota de participação no capital social. Á
vista destes dados, se assim proceder, o Presidente da Assembleia Geral de acionistas
declarará validamente constituída a mesma e dará inicio à sessão.
20.2. Posteriormente, não mais tarde do que o momento de finalização das intervenções,
proceder-se-á ao fecho da lista de assistentes, e o Presidente da Assembleia Geral de
acionistas ou, por sua delegação, o Secretário, procederá à leitura dos dados globais que
resultem da lista de assistentes, detalhando o número de acionistas com direito a voto
presentes e representados que participam na reunião (incluindo aqueles que tenham
exercido o seu direito de voto à distância), o número de ações correspondentes a uns e a
outros e a percentagem de capital que representam.
20.3. Comunicados publicamente estos dados pelo Presidente ou pelo Secretário da Assembleia
Geral de acionistas, o Presidente, se assim proceder, declarará a Assembleia devida e
validamente constituída com carácter definitivo.
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CAPÍTULO V.- DESENVOLVIMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 21) INTERVENÇÕES
21.1. Una vez constituída a Assembleia Geral, o Presidente invitará os acionistas que desejem
intervir na reunião a identificar-se perante o Secretário da Assembleia ou perante o Notário
que tenha sido requerido para lavrar a ata, no seu caso, indicando o seu nome e apelidos,
o número de ações de que são titulares e as ações que representam. No caso de
pretenderem solicitar que a sua intervenção conste literalmente na ata da Assembleia,
deverão entregar a mesma por escrito previamente à sua intervenção ao Secretário ou ao
Notário, para que se possa proceder ao seu cotejo quando tenha lugar a intervenção do
acionista.
21.2. As intervenções dos acionistas produzir-se-ão pela ordem em que sejam chamados para
esse efeito pela Mesa. Nenhum acionista ou representante poderá intervir sem que lhe tenha
sido concedido o uso da palavra ou para tratar sobre assuntos não compreendidos na ordem
do dia da convocatória, salvo previsão legal noutro sentido. O Presidente, à vista das
circunstâncias, determinará o tempo máximo inicialmente atribuído a cada intervenção.
21.3. No exercício das suas faculdades de ordenação do desenvolvimento da Assembleia Geral
de acionistas, e sem prejuízo de outras atuações, o Presidente poderá dirigir e ordenar as
intervenções e, em particular:
a)

Prorrogar, quando estime conveniente, o tempo inicialmente atribuído a cada
interveniente.

b)

Solicitar aos intervenientes que esclareçam questões que não tenham sido
compreendidas ou que não tenham ficado suficientemente explicadas durante a
intervenção.

c)

Chamar à ordem os acionistas intervenientes para que circunscrevam a sua
intervenção aos assuntos próprios da Assembleia e se abstenham de realizar
manifestações improcedentes o de exercer de um modo abusivo ou obstrutivo o seu
direito.

d)

Anunciar aos intervenientes que está próximo de concluir-se o tempo da sua
intervenção, para que possam ajustar o seu discurso e, uma vez consumido o tempo
da sua intervenção, ou se persistirem nas condutas descritas no parágrafo anterior,
poderá retirar-lhes o uso da palavra.

e)

Denegar a concessão do uso da palavra quando considere que um determinado
assunto já foi suficientemente debatido, não está incluído na ordem do dia ou dificulta
o desenvolvimento da reunião, assim como rejeitar a réplica do interveniente.

f)

Instá-los a que abandonem o local e, no seu caso, adotar as medidas necessárias
para o cumprimento desta previsão se considerar que a sua intervenção pode alterar
a adequada ordem e o normal desenvolvimento da sessão.

21.4. Em conformidade com o artigo 15 dos Estatutos Sociais, quando se preveja a possibilidade
de assistência telemática à Assembleia, o Conselho de Administração poderá determinar
que as intervenções e propostas de acordos que tenham a intenção de formular os
assistentes à reunião por meios telemáticos, sejam remetidas à Sociedade com
anterioridade ao momento da constituição da Assembleia. As respostas aos acionistas ou
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aos seus representantes que, assistindo telematicamente, exerçam o seu direito de
informação durante a Assembleia produzir-se-ão durante a própria reunião ou por escrito
durante os sete (7) dias naturais seguintes à finalização da Assembleia.
21.5. De igual modo, a celebração de uma Assembleia por meios exclusivamente telemáticos
ficará supeditada a que se garanta a possibilidade de que todos os assistentes possam
participar efetivamente na reunião, mediante meios de comunicação à distância
apropriados, como áudio ou vídeo, complementados com a possibilidade de mensagens
escritas durante o transcurso da Assembleia, tanto para exercer, em tempo real, os direitos
de palavra, informação, proposta e voto que lhes correspondam, como para seguir as
intervenções dos demais assistentes pelos meios indicados. Para este fim, o Conselho de
Administração deverá implementar as medidas necessárias de acordo com o estado da
técnica e as circunstâncias da Sociedade, especialmente em função do número de
acionistas.

ARTIGO 22) DIREITO DE INFORMAÇÃO DURANTE A CELEBRAÇÃO DA ASSEMBLEIA
22.1. Sem prejuízo do disposto no artigo 14 anterior, os acionistas poderão exercer o seu direito
de solicitação de informação durante a celebração da Assembleia Geral de Acionistas, nos
termos previstos na lei e nos Estatutos Sociais da Sociedade.
22.2. O Conselho de Administração estará obrigado a proporcionar a informação solicitada, salvo
se ocorrer uma das causas estabelecidas no apartado 14.2 deste Regulamento.
Corresponde ao Presidente proporcionar a informação solicitada, embora, quando o estime
conveniente por razão da sua natureza, poderá encomendar esta função ao Conselheiro
Delegado ou a qualquer membro da mesa ou ao perito que considere adequado. Se a
informação solicitada não estiver disponível na reunião, pôr-se-á à disposição dos acionistas
no domicílio da Sociedade nos sete (7) dias seguintes à celebração da Assembleia.
22.3. De igual modo, quando em conformidade com o artigo 15 dos Estatutos Sociais se produza
a celebração de uma Assembleia por meios exclusivamente telemáticos, o exercício do seu
direito de informação durante a mesma por parte dos acionistas ou dos seus representantes
reger-se-á pelo previsto no artigo 182 da Lei de Sociedades de Capital espanhola.

ARTIGO 23) VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ACORDOS
23.1. Una vez finalizadas as intervenções dos acionistas e facilitadas as respostas aos seus
pedidos de informação conforme o previsto neste Regulamento, submeter-se-ão à votação
as propostas de acordo sobre os assuntos compreendidos na ordem do dia da convocatória
e, no seu caso, sobre aqueles outros que, de acordo com a lei, possam ser submetidos a
votação embora não constem na ordem do dia, incluindo, no seu caso, as propostas
formuladas pelos acionistas durante o transcurso da reunião que resultem procedentes em
conformidade com a lei.
23.2. O Conselho de Administração formulará propostas de acordos diferenciadas em relação
com aqueles assuntos que sejam substancialmente independentes.
23.3. Não será necessário que o Secretário proceda à leitura prévia do texto integral das
propostas de acordo formuladas pelo Conselho de Administração, quando ditos textos
tenham sido publicados na página web corporativa da Sociedade desde a data de
publicação do anúncio de convocatória da Assembleia Geral.
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23.4. O procedimento de adoção de acordos desenvolver-se-á seguindo a ordem do dia prevista
na convocatória. Em primeiro lugar, submeter-se-ão à votação as propostas de acordo que,
em cada caso, tenha formulado o Conselho de Administração e, em seguida, se assim
proceder, votar-se-ão as formuladas por outros proponentes e as relativas a assuntos sobre
os quais a Assembleia Geral de acionistas possa deliberar sem que constem na ordem do
dia, decidindo o Presidente da Assembleia Geral de acionistas a ordem pela qual serão
submetidas a votação. Salvo se o Presidente da Assembleia Geral de acionistas decidir
proceder de outra forma, uma vez aprovada uma proposta de acordo, prescreverão
automaticamente todas as demais relativas ao mesmo assunto que sejam incompatíveis
com esta, sem que proceda por isso submetê-las a votação.

ARTIGO 24) EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO À DISTÂNCIA
Voto à distância
24.1. Em conformidade com o estabelecido no artigo 15 dos Estatutos Sociais, os acionistas
poderão emitir o seu voto sobre as propostas relativas aos pontos compreendidos na ordem
do dia por correio postal o mediante comunicação eletrónica.
Voto por correio postal
24.2. Para a emissão do voto por correio postal, o acionista poderá solicitar a documentação
necessária para exercer dito direito mediante correio postal, através do correio eletrónico ou
mediante consulta telefónica, de acordo com as indicações para este efeito publicadas no
anúncio de convocatória correspondente. Esta solicitação, em que deverá constar o
domicílio ou o correio eletrónico de contacto do acionista, deverá ser recebida pela
Sociedade com uma antecedência mínima de quinze (15) dias naturais em relação à data
prevista para a celebração da Assembleia Geral em primeira convocatória. O acionista
receberá no seu domicílio ou, no seu caso, através do endereço de e-mail indicado (segundo
a preferência do acionista), a documentação necessária para poder exercer o seu direito de
voto por correio postal, incluindo o boletim de voto e um sobrescrito de retorno gratuito. No
referido boletim o acionista fará constar o seu sentido do voto – a favor, em contra ou em
branco – ou a sua abstenção, marcando com uma cruz o campo correspondente do quadro
que figurará no boletim.
24.3. De igual modo, o modelo de boletim de voto colocar-se-á à disposição dos acionistas na
página web corporativa da Sociedade.
24.4. O boletim de voto devidamente preenchido e assinado deverá ser remetido para o endereço
postal que se especificará no anúncio de convocatória (recomenda-se aos acionistas
residentes em Portugal que realizem o seu envio através do correio eletrónico). Para efeitos
de esclarecimento, o exercício do direito de voto à distância não exime o acionista da
obrigação de remeter, à atenção do Presidente da Assembleia Geral de acionistas, o
certificado de titularidade das ações da Sociedade, nos termos especificados no artigo16.3
do presente Regulamento.
Voto por comunicação eletrónica
24.5. Os acionistas com direito de assistência à Assembleia poderão também exercer o seu direito
de voto por comunicação eletrónica, quando assim esteja previsto no anúncio da
convocatória. Para estes efeitos, a informação e os requisitos para fazer uso da plataforma
de voto eletrónico detalhar-se-ão com motivo da convocatória na página web corporativa da
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Sociedade.
24.6. Com efeitos aclaratórios, para o exercício do direito de voto exige-se a prévia manifestação
do acionista ao intermediário financeiro da sua intenção de participar na Assembleia Geral
e a consequente emissão pelo mesmo do certificado de titularidade das ações da
Sociedade, que deverá enviar à atenção do Presidente da Assembleia Geral de acionistas
nos termos que se especificam nos artigos 16.216.3 e 16.3, respetivamente, do presente
Regulamento.
Prazo de receção pela Sociedade
24.7. Em conformidade com o disposto no artigo 15 dos Estatutos Sociais, o voto emitido
mediante comunicação postal ou eletrónica deverá ser recebido pela Sociedade antes das
vinte e quatro (24) horas do dia imediatamente anterior ao previsto para a celebração da
Assembleia Geral.
24.8. Com posterioridade ao indicado prazo apenas se admitirão os votos presenciais emitidos
no ato da Assembleia Geral pelo acionista que tenha observado os requisitos de
participação na Assembleia Geral ou pela pessoa que lhe represente validamente.
Presença na Assembleia dos acionistas que emitam o seu voto à distância
24.9. O acionista que emita o seu voto à distância por correspondência postal ou eletrónica será
considerado como presente para efeitos da constituição da Assembleia Geral.
Sentido do voto
24.10. Os votos emitidos por correspondência postal ou eletrónica que não tenham assinalada
qualquer marca em algum ou em nenhum dos campos destinados a indicar o voto sobre os
pontos da ordem do dia, considerar-se-á como um voto a favor das respetivas propostas
formuladas pelo Conselho de Administração correspondentes aos pontos incluídos na
ordem do dia publicada.
24.11. O voto emitido à distância por correspondência postal ou por correio eletrónico ficará sem
efeito por revogação posterior e expressa do acionista, efetuada pelo mesmo meio utilizado
para a emissão do voto e dentro do prazo estabelecido para conferir dita representação, ou
pela assistência pessoal à Assembleia Geral do acionista que tenha emitido o seu voto à
distância, ou pela assistência pessoal do seu representante.

ARTIGO 25) REGRAS DE PRELAÇÃO ENTRE DELEGAÇÃO, VOTO À DISTÂNCIA E
PRESENÇA NA ASSEMBLEIA
25.1. Como regra geral, considera-se que todo o acionista que tenha optado pelo voto à distância
ou pela delegação à distância expressou o seu desejo de votar à distância ou de delegar, e
não assistirá à Assembleia Geral, salvo prova em contrário ou salvo que assista
(pessoalmente, ou através do seu representante, quando proceda).
25.2. A assistência pessoal à Assembleia Geral do acionista representado terá valor de revogação
da representação outorgada, seja qual for a forma como que esta tenha sido outorgada, ou
do voto à distância emitido.
25.3. De igual modo, a assistência pessoal do representado à Assembleia Geral, seja qual for a
forma em como lhe foi outorgada a representação, tornará ineficaz o voto emitido à distância
por correspondência postal ou eletrónica.
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25.4. Si o acionista votar mediante correspondência postal ou eletrónica mais de uma vez,
considerar-se-á válido o último voto recebido pela Sociedade, considerando-se invalidados
os votos anteriores.

ARTIGO 26) VOTOS E DELEGAÇÕES RECIBIDOS ATRAVÉS DE ENTIDADES
DEPOSITÁRIAS OU ENCARREGADAS DO REGISTO DE DE ANOTAÇÕES EM CONTA
26.1. As instruções de voto ou de delegação dos acionistas que atuam através de uma o mais
entidades depositárias, entidades encarregadas dos registos de anotações em conta,
entidades de custódia de valores ou intermediários financeiros, serão recebidas por
qualquer meio válido de comunicação (carta, fax, etc.) remetidas pela(s) entidade(s)
depositária(s) relevante(s), utilizando o modelo aprovado pelo Conselho de Administração
ou outro modelo diferente que tenha um conteúdo similar e no qual, em todo caso, conste a
informação do nome do acionista, do número de ações e a indicação de voto ou de
delegação. Além disso, deverá ser remitida uma comunicação à Sociedade em que se
manifeste a ou as autorizações expressas do(s) beneficiário(s) das ações à(s)
correspondente(s) entidade(s), para emitir e assinar em seu nome qualquer documentação
relacionada com a representação na Assembleia Geral.

ARTIGO 27) GARANTIAS DO ACIONISTA
27.1. A Sociedade reserva-se o direito de modificar, suspender, cancelar ou restringir os
mecanismos de voto eletrónico, quando razões técnicas ou de segurança assim o requeiram
ou imponham, informando os acionistas sem prejuízo da validez dos votos emitidos e dos
seus direitos de assistência e representação.
27.2. A Sociedade não será responsável pelos prejuízos que possam ocasionar-se ao acionista
derivados de avarias, sobrecargas, quedas de linhas, falhas na conexão ou qualquer outra
eventualidade de igual ou similar índole, alheias à vontade da Sociedade, que impeça a
utilização dos mecanismos de voto eletrónico.
27.3. A Sociedade reserva-se o direito, em relação com qualquer dos meios de voto à distância
ou de delegação do voto a um representante, a adotar as medidas que considere
convenientes para a comprovação da identidade do remetente ou subscritor e da
autenticidade e integridade da comunicação de voto ou delegação recebida, em
conformidade com o Artigo 15 dos Estatutos Sociais.
27.4. A Sociedade poderá anular os votos à distância recebidos quando existam dúvidas
razoáveis sobre a validez da comunicação ou a vontade do acionista.
27.5. Os acionistas não residentes em Espanha que assim o desejem poderão consultar qualquer
dúvida telefonicamente, por correio postal ou por correio eletrónico, em conformidade com
as instruções para estes efeitos incluídas no anúncio de convocatória correspondente. De
igual modo, a Sociedade poderá adotar, no seu caso, as medidas necessárias para adaptar
os mecanismos de delegação e de voto à distância às circunstâncias especiais de ditos
acionistas.

ARTIGO 28) ADOÇÃO DE ACORDOS E PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO
28.1. A Assembleia Geral de acionistas adotará os seus acordos com as maiorias de votos
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exigidas pela lei ou pelos Estatutos Sociais. Cada ação com direito de voto presente ou
representada na Assembleia Geral de acionistas conferirá o direito a um voto.
28.2. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, adotará os seus acordos por maioria
simples de votos dos acionistas presentes ou representados na Assembleia,
salvaguardando-se os casos em que a lei ou os Estatutos Sociais exijam uma maioria
superior.
28.3. Para efeitos de determinar o número de ações sobre as quais se computará a maioria
necessária para a aprovação dos distintos acordos, considerar-se-ão como ações
concorrentes, presentes e representadas na reunião todas aquelas que constem na lista de
assistentes, deduzidas as ações cujos titulares e/ou representantes tenham abandonado a
reunião com anterioridade à votação da proposta de acordo ou acordos de que se trate e
tenham deixado constância de tal abandono perante o notário ou o pessoal que o assista
(ou, na sua ausência, perante o Secretário da Assembleia Geral de acionistas), e as ações
que, por aplicação do disposto na lei, estejam privadas, total ou parcialmente, do direito de
voto com carácter geral ou para o acordo concreto de que se trate, ou cujos titulares tenham
suspenso o exercício do direito de voto.
28.4. Quando o Presidente da Assembleia Geral de acionistas tiver conhecimento, no momento
de proceder à votação, da existência de um número suficiente de votos para a aprovação
ou rejeição de todas ou de parte das propostas de acordo, poderá declará-las como
aprovadas ou rejeitadas por parte da Assembleia Geral de acionistas, sem prejuízo das
manifestações que os acionistas ou os seus representantes queiram fazer ao Secretário da
Assembleia Geral de acionistas ou, no seu caso, ao Notário, acerca do sentido do seu voto
para que constem na ata da reunião.
28.5. Após informar sobre as propostas de acordos, as mesmas serão submetidas à votação,
utilizando-se para tal, sem prejuízo do estabelecido no ponto 28.6, os seguintes sistemas:
a)

Para os assuntos compreendidos na ordem do dia, considerar-se-ão como votos a
favor os votos de todos os acionistas que, pessoalmente ou através dos seus
representantes, não tenham manifestado o seu voto em contra, em branco, ou a sua
abstenção.

b)

Para os assuntos não compreendidos na ordem do dia, considerar-se-ão como votos
em contra todos os votos presentes e representados, deduzidos os votos dos
acionistas que, pessoalmente ou através dos seus representantes, tenham indicado
o seu voto a favor, em branco ou a sua abstenção.

As manifestações de voto estabelecidas nos dois parágrafos anteriores comunicar-se-ão
individualmente ao Secretário da Assembleia ou ao Notário requerido, expressando o
acionista ou o seu representante a sua identidade, o número de ações com que vota e o
sentido do seu voto.
28.6. Não obstante o anterior, e tendo em atenção as circunstâncias que concorram segundo
cada caso, a mesa da Assembleia poderá acordar que, para a adoção de acordos, se siga
qualquer outro sistema de determinação do voto, que permita constatar a obtenção dos
votos favoráveis necessários para a sua aprovação e deixar constância em ata do resultado
da votação.
28.7. Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, para cada acordo submetido a votação da
Assembleia Geral de acionistas deverá determinar-se, como mínimo, o número de ações
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correspondentes aos votos válidos, a proporção de capital social representado por esses
votos, o número total de votos válidos, o número de votos a favor e em contra de cada
acordo e, no seu caso, o número de abstenções e de votos em branco.
28.8. Poderão estabelecer-se sistemas de votação eletrónica na medida em que permitam
constatar a identidade e a condição (de acionista ou representante) dos votantes, o número
de ações com que votam e o sentido do seu voto ou abstenção.
28.9. Na Assembleia Geral, salvo circunstâncias excecionais apreciadas pela mesa da
Assembleia, votar-se-ão separadamente aqueles assuntos que sejam substancialmente
independentes e, em particular, os seguintes:
a)

A nomeação ou ratificação de conselheiros, que deverá votar-se de forma individual.

b)

Em caso de modificação dos Estatutos Sociais, cada artigo ou grupo de artigos que
sejam substancialmente independentes.

ARTIGO 29) FRACIONAMIENTO DO VOTO
29.1. O representante poderá ostentar a representação de mais de um acionista, sem limitação
do número de acionistas representados. Quando um representante ostentar a
representação de vários acionistas, poderá emitir votos de signo distinto em função das
instruções dadas por cada acionista.
29.2. Além disso, as entidades intermediárias que constem legitimadas como acionistas nos
assentos do registo de anotações em conta poderão fracionar o seu voto quando seja
preciso, para dar cumprimento às instruções de voto recebidas dos distintos clientes. De
igual modo, ditas entidades intermediárias poderão delegar o voto em cada um dos titulares
indiretos ou em terceiros por estes designados, sem que possa limitar-se o número de
delegações outorgadas.
29.3. No resto dos casos, o fracionamento procederá quando, no entender do Presidente da
Assembleia, obedeça a uma causa justificada.

ARTIGO 30) CONCLUSÃO DA REUNIÃO E DA ATA
30.1. Todos os acordos da Assembleia, incluindo um resumo dos assuntos debatidos e das
intervenções das quais tenha sido solicitada constância, se farão constar na ata da reunião,
que será incorporada ao Livro de Atas. A ata da Assembleia deverá ser aprovada pela
própria Assembleia no final da reunião ou, alternativamente, no prazo de quinze (15) dias,
pelo Presidente e dois acionistas interventores, um em representação da maioria e outro
pela minoria.
30.2. A ata aprovada por qualquer destas duas formas terá força executiva a partir da data da sua
aprovação.
30.3. Finalizada a votação das propostas de acordo, concluirá a celebração da Assembleia e o
Presidente da mesma levantará a sessão.
30.4. A ata notarial, no seu caso, não necessitará da aprovação dos assistentes.
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CAPÍTULO VI.- PUBLICIDADE

ARTIGO 31) PUBLICIDADE E CERTIFICAÇÃO DOS ACORDOS
31.1. Sem prejuízo da inscrição no Registo Comercial dos acordos de registo obrigado e das
provisões legais em matéria de publicidade dos acordos sociais que sejam aplicáveis, os
acordos adotados serão comunicados à autoridade e organismos responsáveis do mercado
em que as ações da Sociedade estejam admitidas a negociação, em conformidade com o
previsto na lei e nas normas vigentes em dito mercado.
31.2. A pedido de qualquer acionista, ou de quem o tenha representado na Assembleia Geral o
Secretário emitirá uma certificação dos acordos ou da ata notarial.
31.3. O texto integral dos acordos aprovados e o resultado das votações estarão igualmente
disponíveis através da página web corporativa da Sociedade, no prazo de cinco (5) dias
naturais a seguir à celebração da Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII.- FORO ELETRÓNICO DE ACIONISTAS

ARTIGO 32) FORO ELETRÓNICO DE ACIONISTAS
32.1. Na página web corporativa da Sociedade e com motivo da convocatória das Assembleias
Gerais, habilitar-se-á um Foro Eletrónico de Acionistas (o “Foro”), ao que poderão aceder
com as devidas garantias tanto os acionistas individuais como as associações voluntárias
que estes possam constituir nos termos legalmente previstos, com o fim de facilitar a sua
comunicação com carácter prévio à celebração das Assembleias Gerais.
32.2. No Foro poderão publicar-se as propostas que pretendam apresentar-se como
complemento da ordem do dia anunciada na convocatória, solicitudes de adesão a ditas
propostas, iniciativas para alcançar a percentagem suficiente de votos para exercer um
direito de minoria previsto na Lei, assim como ofertas ou pedidos de representação
voluntária.
32.3. O Conselho de Administração, de acordo com a normativa aplicável, aprovará as
correspondentes normas de funcionamento do Foro, determinando, entre outros, o
procedimento, os prazos e restantes condições de acesso e de uso por parte dos acionistas
da Sociedade e das associações voluntárias que possam constituir-se em conformidade
com a normativa vigente.
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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 OITAVO DA ORDEM DO DIA
Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores da EDP Renováveis S.A.
para o período 2023 -2025.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO OITAVO
Aprovar a Política de Remuneração dos Administradores da EDP Renováveis, S.A. para o
período 2023 -2025.

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 DA COMISSÃO DE NOMEAÇÕES,
REMUNERAÇÕES E GOVERNO SOCIETÁRIO
POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 20232025
9 de fevereiro de 2022
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1.

INTRODUÇÃO

O presente relatório justificativo é elaborado pela Comissão de Nomeações, Remunerações
e Governo Societário da EDP RENOVÁVEIS, S.A. ("EDPR" ou a "Sociedade") em conformidade com
o disposto no artigo 529.º novodecies da Lei de Sociedades de Capital Espanhola em relação à
proposta de aprovação da Política de Remunerações do Conselho de Administração a apresentar
à Assembleia Geral Ordinária de 31 de março de 2022.

2. ANTECEDENTES E OBJETO
A Lei 5/2021, de 12 de abril, que altera o texto reformulado da Lei de Sociedades de Capital
Espanhola, altera os artigos 529.º - sexdecies a 529.º - novodecies da Lei de Sociedades de Capital
no que se refere à remuneração dos administradores das sociedades cotadas, e as regras
transitórias desta lei, preveem que as alterações do referido artigo 529. - novodecies, que rege,
entre outros, os requisitos a observar na política de remunerações dos administradores, entrarão
em vigor a 14 de outubro de 2021, devendo as sociedades submeter a política a aprovação
conforme as alterações referidas na primeira assembleia geral de acionistas realizada após a data
mencionada.
A nova Política de Remunerações do Conselho de Administração 2023-2025 adapta-se aos novos
requisitos do novo artigo 529.º - novodecies da Lei de Sociedades após a respetiva alteração pela
Lei 5/2021.
Em cumprimento do regulamento referido, o presente Relatório tem por objetivo explicar os critérios
em que se baseia a Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário para propor ao
Conselho de Administração a Política de Remunerações dos Administradores da EDPR para o período
de 2023-2025, que será submetida, como ponto separado da ordem do dia, à aprovação da
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, a realizar no próximo dia 31 de março de 2022.
Este Relatório é elaborado pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário da
EDPR, com o apoio interno dos responsáveis das áreas de Recursos Humanos e Secretaria-Geral, e
com o apoio de consultoras independentes, para assegurar a sua consonância com a situação
e estratégia da Sociedade e com as condições de mercado, bem como para avaliar se contribui para
a criação de valor a longo prazo e para um controlo e gestão dos riscos adequados. Esta política
será submetida à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, para um período máximo de três
exercícios e entrará em vigor em 2023.
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3.

COMISSÃO DE NOMEAÇÕES, REMUNERAÇÕES E GOVERNO SOCIETÁRIO: COMPOSIÇÃO
E FUNÇÕES EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE.
i. Composição
A Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário da EDPR é composta
integralmente por membros não executivos e independentes, o que assegura a sua autonomia
e liberdade de apreciação no exercício das suas funções de proposta e relatórios nas decisões
fundamentais no âmbito das suas competências. Todos os seus membros possuem experiência
e conhecimentos conformes às tarefas atribuídas à mesma.
À data de publicação do presente relatório, a Comissão de Nomeações, Remunerações
e Governo Societário da EDPR é composta por três membros:
DATA PRIMEIRA
NOMEAÇÃO
12.04.2021

CARGO

MEMBRO

ESTATUTO

Presidente

Antonio Gomes Mota

Vogal

Rosa García

12.04.2021

Independente

Vogal

José Félix Morgado

12.04.2021

Independente

Independente

Adicionalmente, a secretária desta Comissão é María González Rodríguez.

ii. Funções em relação à remuneração dos Administradores
A Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário da EDPR em conformidade
com os estatutos Sociais, o Regulamento do Conselho de Administração da Sociedade e com
o seu próprio Regulamento tem atribuídas, entre outras, as funções seguintes:
•

Definir os princípios e critérios em relação à composição do Conselho de Administração,
à seleção e à nomeação dos seus membros.

•

Propor nomeações e reeleições de Administradores, quando as mesmas se devam
realizar por cooptação ou, em qualquer caso, para a sua submissão à Assembleia Geral
por parte do Conselho.

•

Propor ao Conselho de Administração os membros das diversas Comissões.

•

Propor ao Conselho, no âmbito do disposto nos Estatutos, o sistema, distribuição
e quantia das remunerações dos Administradores. Adicionalmente, e se for caso disso,
serão propostas ao Conselho as condições dos contratos com os Administradores.

•

Rever e informar sobre os regimes de incentivos, complementos de reforma
e programas de remuneração.

•

Supervisionar e avaliar a idoneidade do modelo de governo Societário adotado pela
Sociedade e o seu cumprimento com os modelos de governo aceites internacionalmente.

•

Supervisionar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e normas de governo
societário em vigor, através da promoção e solicitação do intercâmbio de informações
necessário para o efeito.
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iii. Descrição e justificação da política de Remunerações dos Administradores 2023-2025 que
a Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário informa para a sua
proposta à Assembleia Geral de Acionistas
A aprovação da política de Remunerações para 2023-2025 é submetida à aprovação
da Assembleia Geral de Acionistas antes do termo do período de vigência da Política
de Remunerações 2020-2022 atualmente em vigor, atendendo à nova redação do artigo
529.º - novodecies da Lei de Sociedades de Capital, que estabelece que as propostas de
novas políticas de remunerações dos administradores devem ser submetidas à Assembleia
Geral de Acionistas antes do termo do último exercício de aplicação da anterior.
Determina-se, assim, que a Política de Remunerações 2023-2025 que se submete
à consideração do Conselho de Administração para a sua apresentação à Assembleia Geral
de Acionistas, é uma continuidade das Políticas de Remunerações dos Administradores
anteriores, uma vez que, de um modo geral, não contempla a alteração das condições de
remuneração dos Administradores executivos, nem dos restantes Administradores nessa
qualidade.
As novidades introduzidas na Política de Remunerações 2023-2025 surgem principalmente
devido à nova composição do Conselho e das Comissões delegadas acordadas pela
Assembleia e o Conselho de Administração da Sociedade em abril de 2021, a partir das
quais, e após o correspondente estudo de mercado sobre as remunerações no mercado
para o desempenho de determinadas funções nestes órgãos, foram consideradas as
seguintes adaptações à política de Remunerações da EDPR:
-

Com base na análise específica realizada pela Comissão de Nomeações,
Remunerações e Governo Societário foi determinada uma nova remuneração para
o presidente independente do Conselho, posição que até ao momento era
desempenhada por um Administrador Dominical;

-

Com exceção do caso do presidente do Conselho de Administração,
os administradores que integram as Comissões delegadas receberão um
complemento à sua remuneração como membros do Conselho, na sua qualidade
de vogal ou presidente destas Comissões. Determina-se, assim, que as Comissões
realizam um número de reuniões anuais elevado, com uma participação
e compromisso por parte dos seus membros muito pertinentes, pelo que se
considerou que se deve atribuir uma remuneração proporcional à sua dedicação e
responsabilidade acrescida;

-

Foram ajustadas as quantias que a EDPR paga à EDP pelos serviços de gestão, mais
de acordo com o índice de referência;

-

Os KPIs para a remuneração variável quer anual quer plurianual dos
Administradores Executivos foram ajustados por forma a estarem alinhados com
o plano de negócio;

-

Em cumprimento com a melhores práticas de Boa Governação e, em particular, em
relação á recomendação V.2.3. do Código de Boa Governação do Instituto
Português de Corporate Governance, determina-se especificamente que a política
não considera qualquer pagamento a título de indemnização aos administradores
pela rescisão de funções.
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Por último, de referir que no caso de ser aprovada a Política de Remunerações dos
Administradores 2023-2025, pela Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade, entrará em
vigor em 1 de janeiro de 2023 e permanecerá em vigor durante um período máximo de
três exercícios.
Qualquer alteração ou substituição da política durante o prazo mencionado exigirá a aprovação
prévia da Assembleia Geral de Acionistas conforme o estabelecido na legislação vigente.

4.

PARECER DA COMISSÃO DE NOMEAÇÕES E REMUNERAÇÕES E GOVERNO SOCIETÁRIO

A Comissão considera que a Política de Remunerações proposta se adequa ao estabelecido no artigo
217.4.º da Lei de Sociedades de Capital uma vez que o sistema de remuneração proposto
é razoavelmente proporcional à importância da EDPR no mercado, à sua situação económica atual
e aos padrões de mercado de empresas comparáveis. Adicionalmente, a Política de Remunerações
proposta está orientada, entre outros objetivos, para promover a rentabilidade e a sustentabilidade
a longo prazo da EDPR e integra as cautelas necessárias para evitar a assunção de riscos excessivos
e a recompensa de resultados desfavoráveis.
Decorrente do anteriormente exposto, a Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo
Societário da EDPR propõe ao Conselho de Administração submeter à próxima Assembleia Geral
de Acionistas da Sociedade a aprovação da Política de Remunerações, que se anexa como Anexo
único ao presente relatório, mediante prévia aprovação da mesma pelo Conselho de
Administração, para que seja aplicada durante os três exercícios seguintes àquele em que foi
aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas, sem prejuízo da possibilidade de renovação do seu
vencimento ou de alteração prévia caso se verifiquem circunstâncias que assim o recomendem.

Madrid, 9 de fevereiro de 2022,

António Sarmento Gomes Mota

Rosa García

Jose Félix Morgado
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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.

Política de Remunerações 2023-2025
do Conselho de Administração da EDP Renováveis S.A.
1. Marco jurídico aplicável e contributo da política para a estratégia empresarial e para os
interesses e sustentabilidade a longo prazo da sociedade
Esta Política de Remunerações 2023-2025 é apresentada em cumprimento dos requisitos
incluídos nos artigos 529.º septdecies e seguintes da Lei de Sociedades de Capital Espanhola,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 1/2010, de 2 de julho e alterada pela Lei 5/2021, de 12 de abril.
A definição da proposta da política de remuneração dos membros do Órgão de Administração
da EDP Renováveis S.A. (EDPR) compete à Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo
Societário designada pelo Conselho de Administração. A fim de garantir a ausência de
conflitos de interesse, esta Comissão é composta integralmente por Administradores
independentes. Esta proposta é posteriormente remetida ao Conselho de Administração para
submeter a sua aprovação à Assembleia Geral de Acionistas, que se apresenta como proposta
independente da ordem do dia.
A Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário definiu a remuneração dos
Administradores, procurando que a mesma reflita o desempenho de cada um deles através
da definição - para os membros Executivos - de uma componente variável consistente com a
maximização dos resultados a longo prazo da Empresa (remuneração variável anual e
plurianual para um período de três anos), pela consecução dos objetivos mais exigentes do
Plano de Negócio, garantindo desta forma, o alinhamento do desempenho dos órgãos de
administração com os interesses dos acionistas. Desta forma, esta política tem por base os
princípios de equilíbrio, relação com a sua dedicação efetiva e alinhamento com as
estratégias, interesses e sustentabilidade a longo prazo da EDPR e dos seus acionistas, tendo
em consideração as responsabilidades assumidas pelos membros do Conselho de
Administração e suas comissões delegadas, as melhores práticas em matéria de remuneração,
as conclusões de análises comparativas realizadas por consultores externos especializados
e os resultados obtidos pela Sociedade.

2. Estrutura e componentes aplicáveis
A política de remunerações 2023-2025 que se propõe à aprovação dos acionistas, estabelece
princípios muito semelhantes aos dos que regiam as políticas de remunerações anteriores,
que consistem (i) numa componente fixa para todos os membros do Conselho de
Administração e (ii), adicionalmente, uma componente variável (com uma parte anual e outra
plurianual) para os Administradores Executivos.
Tal como se verificava durante a vigência das políticas de remuneração anteriores, e conforme
a informação submetida à Assembleia Geral de Acionistas em exercícios passados, a EDP
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Renováveis formalizou um Contrato de Serviços de Direção com a EDP Energias de Portugal,
S.A. (EDP), segundo o qual a EDP Renováveis paga à EDP a quantia correspondente
(management fee) pelos serviços de direção prestados por esta, que incluem serviços
executivos e não executivos. Atualmente, através deste contrato, a EDP presta à EDP
Renováveis os serviços correspondentes aos dois administradores executivos e aos três
administradores dominicales não executivos, recebendo em contrapartida uma management
fee que é considerada adequada pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo
Societário.
a) Remuneração fixa
Os administradores não executivos poderão obter uma remuneração fixa ou subsídios de
assistência por reunião, de valor equivalente à remuneração fixa proposta para
o administrador, tendo em consideração as funções desempenhadas.
Com exceção do caso do presidente do Conselho de Administração, os administradores que
integram as Comissões delegadas receberão um complemento à sua remuneração como
membros do Conselho, na sua qualidade de vogal ou presidente Comissão de Auditoria,
Controlo e Partes Relacionadas (CACPR) e/ou da Comissão de Nomeações, Remunerações
e Governo Societário (CNRGS). Esta quantia foi calculada considerando a ocupação
e responsabilidade que cada uma dessas posições implica.
A seguir, indicam-se as quantias correspondentes à componente anual fixa, bem como ao
complemento anual por filiação em comissões:
COMPONENTE ANUAL FIXA
MANAGEMENT FEE PAGO PELA EDPR À
REMUNERAÇÃO FIXA

EDP
AO ABRIGO DO CONTRATO DE
SERVIÇOS DE DIREÇÃO

Presidente do Conselho

230.000 euros

Administrador Executivo (CEO)

550.000 euros

Administrador Executivo (CFO)

360.000 euros

Administradores
não Executivos Dominicales

65.000 euros

Administradores
não Executivos Independentes
ou Externos

65.000 euros
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COMPLEMENTO ANUAL POR COMISSÕES
CACPR

CNRGS

Presidente

55.000 euros

20.000 euros

Vogal

25.000 euros

10.000 euros

b) Remuneração variável anual e plurianual
A remuneração variável anual e plurianual aplica-se unicamente aos Administradores Executivos.
O pagamento da remuneração variável está condicionado à permanência do Administrador
Executivo na EDPR até ao termo do período anual ou trianual de atuação pertinente, sem
prejuízo do disposto na política de remuneração.
A remuneração variável será uma percentagem da componente fixa anual, com uma
ponderação que pode oscilar entre 0% e 80% para a anual, e entre 0% e 145% para
a plurianual. Tais percentagens aplicam-se sobre a componente fixa anual do CEO e do CFO.
Os indicadores que servem de base para determinar os montantes da remuneração variável
anual e plurianual em relação a cada ano do período, são propostos pela Comissão de
Nomeações, Remunerações e Governo Societátio por forma a estarem alinhados com os
pilares estratégicos da empresa: crescimento, controlo de riscos e eficiência.
A política de remunerações estabelece que os indicadores devem ser fixados nos termos dos
clusters de (i) retorno, (ii) organização de futuro e (iii) ASG.
A política teve em conta as condições laborais e a remuneração dos colaboradores da empresa
para determinar as suas condições e estabeleceu, em concreto, um ICD relativo a pessoas
e organização, no qual, entre outros, se incluem os resultados dos inquéritos de Clima
realizados aos colaboradores que refletem o seu nível de satisfação com o desempenho
e condições aplicadas.
Os indicadores assim determinados, tal como surgem no quadro a seguir indicado, aplicam-se
aos exercícios abrangidos pela política, sem prejuízo dos ajustamentos que poderão ser
propostos para cada ano pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário
(ICD Objetivos):
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CLUSTER

Retorno
atrativo

Organizaçã
o
e Pessoas
de futuro

ASG

UNIDADE

PONDERAÇÃO

RESULTADO
S EDPR

%

20,00%

100%

M€

20,00%

100%

k€

10,00%

100%

k€

10,00%

100%

Clima

Inquérito de Clima
(capacidade
e compromisso) +
Rácio de
retenção (%)

%

10,00%

100%

Diversidade e
inclusão

% Mulheres nos
quadros e na
liderança

%

5,00%

100%

2,50%

100%

Segurança/saúde

Rácio de frequência |
colaboradores
e Prestadores de
Serviços
Sinistralidade
total| Colaboradores
e prestadores
de serviços

#
2,50%

100%

Ação Climática

Capacidade
renovável construída
(MW)

MW

10,00%

100%

Serviços
Sustentáveis
e Excelência
Operacional

BP21-25 Projetos
assegurados

%

6,00%

100%

Ética e Compliance

Índice Ética
e Compliance

%

2,00%

100%

Cadeia de
fornecimento
sustentável

Integração da EDPR
nos processos
da cadeia de
fornecimento
sustentável da EDP

%

2,00%

100%

PONDERAÇÃO

60,00%

ICD

Retorno Acionistas
- TSR
Crescimento –
Lucro Líquido
recorrente
Eficiência no
investimento CAPEX por MW
Eficiência
operacional - Core
Opex ajustado por
MW

20,00%

20,00%

100,00%

Os ICDs Objetivos anteriores terão uma ponderação máxima de 95% sobre os 100% totais,
ficando os 5% restantes sujeitos à apreciação qualitativa da CNRGS.
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A referida apreciação qualitativa da CNRGS terá por base os indicadores seguintes:
Implementação do Plano de Negócios no ano
Gestão de equipa
Trabalho em equipa
Gestão de grupos de interesse

(25%)
(25%)
(25%)
(25%)

Com base no acima exposto, a remuneração variável anual e plurianual será medida de acordo
com as ponderações seguintes:

ICD Objetivos

95%

Apreciação CNRGS

5%

Total

100%

A avaliação do cumprimento dos indicadores é efetuada pela Comissão de Nomeações,
Remunerações e Governo Empresarial da EDPR que, por sua vez, a submete à aprovação do
Conselho de Administração.
Ao avaliar o desempenho anual e plurianual e determinar o valor da componente variável a
receber, a CNRGS poderá ter em conta as circunstâncias excecionais que concorreram para o
incumprimento de algum ICD em resultado de decisões de caráter político ou administrativo
alheias ao controlo dos Administradores Executivos, que tenham um impacto no rendimento
e no nível de consecução dos objetivos da EDPR, neutralizando os seus efeitos nas métricas
de rendimento anuais e plurianuais, sempre que se garanta que, no caso de revogação das
decisões de caráter político ou administrativo em causa, por via administrativa, judicial ou
arbitral, estes Administradores não beneficiarão dos efeitos de tal decisão de revogação. Do
mesmo modo, a CNRGS poderá ter em conta outras circunstâncias conjunturais e exógenas
excecionais enfrentadas pela EDPR, com repercussões no rendimento da Sociedade e no nível
de cumprimento dos objetivos fixados para os Administradores Executivos, ajustando ou
adotando de forma devidamente argumentada soluções adequadas para neutralizar, em
relação à EDPR ou aos Administradores Executivos, conforme o caso, total ou parcialmente,
o impacto destas consequências nas métricas de rendimento anuais e plurianuais.
a. Componente Variável Anual
O montante do bónus anual por rendimentos será determinado num prazo de três meses
a partir da aprovação das contas da EDPR na Assembleia Geral ordinária de cada ano,
em relação ao exercício/período de execução anual anterior.
A componente variável anual máxima não poderá exceder 80% da management fee anual
aplicável no exercício em causa, sendo calculada e pagável após a aprovação das contas do
exercício em causa, e atribuída segundo os parâmetros seguintes, calculados linearmente:
•

Se o rendimento atingir menos de 85% dos objetivos fixados, a componente variável
anual não será atribuída;

5

•

•

•

•

Se o rendimento se situar entre 85% e 95% dos objetivos fixados, será devido um
montante entre 10% e 25% da management fee anual de referência de cada um dos
Administradores Executivos;
Se o rendimento se situar entre 95% e 100% dos objetivos fixados, será devido um
montante entre 25% e 52,5% da management fee anual de referência de cada um dos
Administradores Executivos;
Se o rendimento se situar entre 100% e 110% dos objetivos fixados, será devido um
montante entre 52,5% e 80% da management fee anual de referência de cada um dos
Administradores Executivos;
Se o rendimento registado atingir mais de 110% dos objetivos fixados, será devido um
montante correspondente a 80% da management fee anual de referência de cada um
dos Administradores Executivos.

O pagamento da componente variável anual é adiado parcialmente em 30% do seu valor
durante um período de 2 anos, e o pagamento deste adiamento será efetuado em 50% todos
os anos, reservando-se a EDPR, através da CNRGS, o direito de não aplicar tal adiamento
quando o valor da mesma for igual ou inferior a 20% da management fee anual.
b. Componente Variável – Plurianual
A remuneração variável plurianual será calculada e aprovada num prazo de 3 meses a partir
da aprovação das contas do último exercício do período trienal em causa.
O pagamento de dois terços (2/3) da componente variável plurianual será adiado, e será pago
em dois prazos anuais, iguais e sucessivos, garantindo que o pagamento da remuneração
variável plurianual é efetuado no terceiro ano contado a partir de cada ano de desempenho
do plano plurianual de referência, sendo devido, respetivamente, o primeiro um ano
e o segundo dois anos após a Assembleia Geral Ordinária em que sejam cumpridas as contas
do correspondente ao último ano do plano de remuneração em causa.
A componente variável plurianual máxima não excederá 145% da componente fixa total
correspondente ao período de referência do rendimento plurianual e será atribuída de acordo
com os parâmetros seguintes, calculados linearmente:
•
•

•

•

•

Se o rendimento atingir menos de 85% dos objetivos fixados, a componente variável
plurianual não será atribuída;
Se o rendimento se situar entre 85% e 95% dos objetivos fixados, será devido um
montante entre 15% e 40% da management fee anual fixa de referência de cada um
dos Administradores Executivos;
Se o rendimento se situar entre 95% e 100% dos objetivos fixados, será devido um
montante entre 40% e 97,5% da management fee anual fixa de referência de cada um
dos Administradores Executivos;
Se o rendimento se situar entre 100% e 110% dos objetivos fixados, será devido um
montante entre 97,5% e 145% da management fee anual fixa de referência de cada
um dos Administradores Executivos;
Se o rendimento registado atingir mais de 110% dos objetivos fixados, será devido um
montante correspondente a 145% da management fee anual fixa de referência de
cada um dos Administradores Executivos.
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c) Outros benefícios
Os administradores não têm um regime complementar de reforma da responsabilidade da
EDPR. Não existem prestações que não em numerário como parte da remuneração do
Conselho, à exceção de: (i) o pagamento que a EDPR efetua à EDP no âmbito do Contrato de
Serviços de Direção, correspondente ao plano de pensões dos Administradores Executivos de
3% a 6% da management fee anual fixa, e (ii) o veículo da empresa a que tem direito
o presidente do Conselho de Administração.
A EDPR não tem planos de atribuição de ações ou de opções sobre ações.

3. Diferimento da remuneração variável. Compensação por rescisão de funções. Cessação
antecipada de funções no cargo
A política 2023-2025 inclui um adiamento do pagamento da variável plurianual de três anos
bem como a sujeição do seu pagamento ao facto de não terem ocorrido atos ilícitos dolosos
conhecidos após a avaliação e que ponham em perigo a sustentabilidade do desempenho da
empresa, ou de que a EDPR seja objeto de um pedido de indemnização intentado por
acionistas ou terceiros.
Se se confirmar o indicado no parágrafo anterior, a remuneração variável paga durante o período
em que ocorreram os factos, devida ou pendente de atribuição, será reembolsada, retida ou não
atribuída para compensar os danos causados até cobrir o montante total dos mesmos.
Adicionalmente, a presente política estabelece que não será pago qualquer montante aos
Administradores a título de indemnização por rescisão das suas funções antes de finalizar
o mandato para o qual foram nomeados, e que os Administradores Executivos não assinarão
contratos, seja com a EDPR ou com terceiros, que tenham por objetivo mitigar o risco inerente
à variabilidade da remuneração fixada pela EDP.
Considerando os termos estabelecidos pela lei e pelas práticas do mercado sobre
a remuneração dos Administradores Executivos no caso de cessação antecipada de funções
no cargo, indica-se o seguinte:
a) No caso de cessação de funções por causas não imputáveis ao Administrador
Executivo, este terá direito a receber a totalidade da componente fixa até ao final do
mandato para o qual foi escolhido, e a variável devida até à data de cessação de
funções, perdendo, contudo, o direito a receber quaisquer outros benefícios
inerentes ao exercício efetivo de funções por períodos de desempenho anual ou
plurianual não cumpridos na sua totalidade.
b) No caso de renúncia não decorrente de um acordo de rescisão antecipada com a
EDPR, o Administrador Executivo terá direito a receber exclusivamente a
remuneração fixa e variável devida até à data da renúncia, cujo pagamento será
efetuado de acordo com as mesmas condições dos Administradores Executivos em
funções.
c) No caso de cessação de funções por acordo com a EDPR, em virtude do qual
o Administrador Executivo aceite apresentar a demissão, este último terá direito
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a receber a quantia acordada nesse momento, que não deverá ser superior (i) ao
montante da componente fixa até ao termo do mandato, acrescido (ii) da
componente variável integral correspondente ao período anual ou plurianual a pagar
após a sua fixação no final do período pertinente, como se o Administrador Executivo
tivesse permanecido nas suas funções.
De acordo com a prática do mercado, poderá celebrar-se um acordo de não concorrência com
um Administrador Executivo cessante, qualquer que seja a causa da cessação de funções ou,
no quadro do acordo de cessação de funções, estabelecer uma obrigação de não concorrência
com a EDPR por um período de tempo determinado que inclua, se for caso disso, o pagamento
de uma compensação.

4. Quantias Máximas
Os Estatutos da EDPR preveem que o montante total das remunerações a pagar ao Conselho
de Administração não excederão uma quantia determinada para o efeito pela Assembleia
Geral de Acionistas, quer para a remuneração fixa (artigo 26.3.º) quer para a remuneração
variável (artigo 26.4.º).
A Assembleia Geral de Acionistas fixou, na reunião de 13 de maio de 2008, uma quantia
máxima anual para a remuneração fixa de 2.500.000 euros; adicionalmente, fixou, na reunião
de 8 de abril de 2014, uma quantia máxima anual para a remuneração variável de 1.000.000
euros.
A Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário refletiu sobre a melhor
forma de flexibilizar a utilização das quantias referidas, sem aumentar o máximo total de
remuneração do Conselho, e concluiu que a quantia de 3.500.000 se deve aplicar como
máximo aplicável à remuneração fixa acrescida da remuneração variável, eliminando os
sublimites para cada tipo de remuneração.
Por conseguinte, o montante máximo da remuneração anual a pagar ao conjunto dos
administradores nessa qualidade e pelo desempenho de funções executivas durante a
vigência da presente Política ascenderá à quantia de 3.500.000 euros. A aprovação da
presente Política pela Assembleia Geral de Acionistas da EDPR implicará a aprovação pela
mesma do montante máximo referido de remuneração anual ao conjunto dos
administradores.

5. Conclusão
Os princípios e critérios da política são revistos periodicamente pela CNRGS, com o objetivo
de manter a política de remuneração da EDPR alinhada com as melhores práticas e tendências
do mercado. Neste sentido, a Comissão revê regularmente, com o acompanhamento de
consultores independentes de primeira linha especializados neste domínio, o pacote de
remuneração dos administradores, com a finalidade de determinar a sua idoneidade e
alinhamento com a situação de mercado de empresas comparáveis e com a evolução da
sociedade.
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Em resultado do acima exposto, a política de remunerações 2023-2025 cumpre todos os
requisitos estabelecidos nos termos do artigo 529.º novodecies da Lei de Sociedades de
Capital Espanhola, em especial, no que se refere aos elementos determinantes para promover
um desempenho da gestão da Empresa que não se centre unicamente nos objetivos a curto
prazo, mas que inclua igualmente nos seus resultados os interesses e a sustentabilidade da
Empresa e dos acionistas a médio e a longo prazo. Esses elementos são: (i) a determinação
dos indicadores, (ii) a ponderações relativas atribuídas a cada um dos indicadores para o
cálculo da remuneração variável anual e plurianual, (iii) a relevância associada ao
cumprimento dos mesmos, (iv) o período de três anos considerado para a determinação do
valor da componente variável plurianual da remuneração, (v) o diferimento em três anos do
pagamento da variável plurianual, bem como a sujeição do seu pagamento ao facto de não
terem ocorrido atos ilícitos dolosos conhecidos após a avaliação e que ponham em perigo
a sustentabilidade do desempenho da empresa, (vi) a utilização de critérios qualitativos
orientados para uma perspetiva estratégica e a médio prazo no desenvolvimento da Empresa,
e (vii) a existência de um limite máximo para o total da remuneração do Conselho de
Administração.

Madrid, 9 de fevereiro de 2022,

António Sarmento Gomes Mota

Rosa García García

Jose Félix Morgado
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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 NONO DA ORDEM DO DIA
Alteração Estatutária, para dar cumprimento à Lei de Sociedades de Capital: artigo 1º,
artigo 12º, artigo 13º ,artigo 14º, artigo 15º, artigo 22º, artigo 23º, artigo 26º, artigo 27º, artigo
28º, artigo 29º e artigo 31º dos estatutos sociais.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO NONO
Em conformidade com o relatório justificativo emitido pelo Conselho de Administração no dia
15 de fevereiro de 2022, que foi posto à disposição dos acionistas por ocasião da convocatória
da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, propõe-se a modificação dos artigos dos estatutos
sociais a seguir indicados, em conformidade com o artigo 197º bis da Lei de Sociedades de
Capital:
Nono.1. Modificação do artigo 1º (denominação social) dos estatutos sociais
Modificar o artigo 1º dos estatutos sociais com a finalidade de adaptar a normativa aplicável à
atual legislação em vigor sobre as sociedades de capital.
REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

“Artigo 1º.- DENOMINAÇÃO SOCIAL

“Artigo 1º.- DENOMINAÇÃO SOCIAL

A
Sociedade
denomina-se
"EDP
RENOVÁVEIS, Sociedade ANÓNIMA" e regerse-á pelos presentes Estatutos, pela Lei das
Sociedades Anónimas e demais normas que
lhe sejam aplicáveis.”

A
Sociedade
denomina-se
"EDP
RENOVÁVEIS, Sociedade ANÓNIMA" e regerse-á pelos presentes Estatutos, pela Lei de
Sociedades de Capital e demais normas que
lhe sejam aplicáveis.”

Nono.2. Modificação dos artigos 12º (convocatória), 13º (assembleias ordinárias e
extraordinárias), 14º (direito à informação) e 15º (direito de assistência, representação e
voto) dos estatutos sociais
Modificar os artigos 12º, 13º, 14º e 15º dos estatutos sociais, com a finalidade de adaptar o
procedimento de convocatória da Assembleia Geral de Acionistas, as competências da
Assembleia, bem como os mecanismos à disposição dos acionistas para o exercício dos direitos
de informação, assistência e voto às novidades introduzidas pela Lei 5/2021, de 12 de abril, pela
qual se modifica a Lei de Sociedades de Capital, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/2012,
de 2 de julho, e outras normas financeiras, no que respeita ao fomento do envolvimento a longo

prazo dos acionistas nas sociedades submetidas a cotação (a "Lei das Sociedades Cotadas") Lei
5/2021”). Os referidos artigos, com derrogação expressa da sua atual redação, terão o seguinte
teor literal:
REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

“Artigo 12º.- Convocatória

“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.

1. As Assembleias Gerais deverão ser
convocadas
pelo
Conselho
de
Administração, e, em seu nome, pelo
Presidente ou pelo Vice-Presidente do
Conselho de Administração, ou, no seu
caso, pelos liquidadores da Sociedade.

2. O conselho é obrigado a concordar com
a convocatória da Assembleia Geral
Extraordinária para conhecer das
proposições que apresentem acionistas
que assim o solicitem na forma
assinalada na lei, se representarem,
pelo menos, um três (3% ) por cento do
capital social; exigindo-se que com a
solicitude
de
convocatória
se
acompanhem
as
certificações
acreditador da titularidade das ações
que representem a dita parte de capital
como de propriedade dos solicitantes.
Neste caso, após ter requerido
notarialmente os conselheiros, a
Assembleia deverá ser convocada para
celebrar-se dentro do prazo legalmente
previsto.

2. O Conselho está obrigado a acordar a
convocatória da Assembleia Geral para
conhecer as propostas dos Acionistas
que assim o solicitem na forma indicada
na lei, quando estes representem pelo
menos dois (2% ) por cento do capital
social, exigindo-se que o pedido de
convocatória se faça acompanhar das
certificações
comprovativas
da
titularidade das ações que representem
a referida parte do capital como sendo
de propriedade dos solicitantes. Neste
caso, depois de requerido notarialmente
aos Conselheiros, a Assembleia deverá
ser convocada para que seja celebrada
dentro do prazo legalmente previsto.

3. A convocatória será feita mediante
anúncio publicado no Diário Oficial do
Registo Comercial e na página web da
Sociedade, pelo menos um (1) mês
antes da data fixada para a sua
celebração.

3. A divulgação do anúncio da
convocatória far-se-á pelo menos um (1)
mês antes da data fixada para sua
celebração e utilizando os meios
previstos pela normativa vigente.

4. Em caso de que a Sociedade cotize num
país estrangeiro, a convocatória
publicar-se-á igualmente segundo o
disposto na normativa de aplicação no
mesmo.

4. Se a Sociedade estiver admitida a
cotação num país estrangeiro, a
convocatória publicar-se-á igualmente
nos termos dispostos pela normativa
aplicável nesse país.

5. O anúncio conterá todas as menções
exigidas pela lei e expressará o lugar,
que poderá ser qualquer localidade em
Espanha coincidente ou não com a da
Sede social, data e hora da reunião em
primeira convocatória e todos os
assuntos que hão de tratar. Poderá
igualmente fazer-se constar a data em
que, se procedesse, se reunirá a
Assembleia em segunda convocatória.”

5. O anúncio conterá todas as menções
exigidas pela lei, com indicação do
lugar, que poderá ser qualquer
localidade em Espanha coincidente ou
não com a da Sede social, a data e a
hora da reunião em primeira
convocatória e todos os assuntos a
tratar. O anúncio da convocatória
poderá igualmente incluir a data em
que, se proceder, se celebrará a
Assembleia em segunda convocatória.”

“Artigo 13º.- ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁRIAS

“Artigo 13º.- ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁRIAS
1. É competência da Assembleia Geral
deliberar e adotar acordos sobre os
seguintes assuntos:
a. A aprovação das contas anuais, a
aplicação do resultado e a
aprovação da gestão social.
b. A nomeação e afastamento dos
administradores, dos liquidadores e,
no seu caso, dos auditores de contas,
bem como o exercício da ação social
de responsabilidade contra qualquer
deles.
c. A alteração dos estatutos sociais.
d. O aumento e a redução do capital
social.

e. A supressão ou limitação do direito
de Subscrição preferente e de
assunção preferente.
f.

A
aquisição,
alienação
ou
contribuição para outra sociedade
de ativos essenciais. Considera-se
que um ativo tem carácter essencial
quando o montante da operação
exceder os vinte e cinco por cento
(25%) do valor dos ativos constantes
no último balanço aprovado.

g. A transformação, a fusão, a cisão ou
a cessão global do ativo e do passivo
e a transferência do domicílio para o
estrangeiro.
h. A dissolução da Sociedade.
i.

A aprovação do balanço final de
liquidação.

j.

A transferência para entidades
dependentes
de
atividades
essenciais desenvolvidas até esse
momento pela própria sociedade,
embora esta mantenha o pleno
domínio sobre aquelas.

k. As operações cujo efeito seja
equivalente ao da liquidação da
Sociedade.
l.

A política de remuneração dos
conselheiros
nos
termos
estabelecidos pela lei.

m. Quaisquer outros assuntos que a lei
ou os estatutos determinem.

1. Dentro dos seis (6) primeiros meses de
cada ano se reunirá a Assembleia Geral
Ordinária, cujas atribuições são as
seguintes:
a. Censurar a gestão social, aprovar, no
seu caso, as contas do exercício
anterior, o relatório de gestão e
decidir sobre a aplicação do
resultado.

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á
dentro dos seis (6) primeiros meses de cada
ano, para analisar a gestão social, aprovar,
no seu caso, as contas do exercício anterior,
o relatório de gestão e decidir sobre a
aplicação do resultado.

b. Proceder à nomeação e renovação
do Conselho de Administração na
forma que previnem estes Estatutos
e as disposições legais vigentes,
cobrindo ou amortizando as vagas
que nele se produzam e ratificando,
de ser o caso, as nomeações de
conselheiros feitas provisoriamente
pelo Conselho.
c. Designar os Auditores de contas.
d. Deliberar e decidir sobre as
proposições
que
lhe
sejam
submetidas pelo Conselho de
Administração.
e. Quaisquer
outras
atribuições
estabelecidas na legislação vigente.
2. Toda Assembleia Geral que não seja a
prevista no número anterior terá a
consideração de extraordinária e reunirse-á, em qualquer época do ano, sempre
que o Conselho de Administração O
considere oportuno.”

2. Toda Assembleia Geral que não seja a
prevista no número anterior terá a
consideração de extraordinária e poderá
celebrar-se em qualquer época do ano,
sempre
que
o
Conselho
de
Administração o considere oportuno.”

“Artigo 14º.- DIREITO DE INFORMAÇÃO
1. Até o quinto (5º) dia anterior ao previsto
para a celebração da Assembleia, os
acionistas poderão solicitar do Conselho
de Administração as informações ou
esclarecimentos
que
considerem
precisos
acerca
dos
assuntos
compreendidos na ordem do dia, ou
formular por escrito as perguntas que
considerem pertinentes.

2. Os conselheiros são obrigados a
fornecer as informações por escrito até
ao dia da realização da Assembleia
Geral.
3. Durante a realização da Assembleia
Geral, os acionistas poderão solicitar
verbalmente as informações ou
esclarecimentos
que
considerem
convenientes acerca dos assuntos
compreendidos na ordem do dia.

“Artigo 14º.- DIREITO DE INFORMAÇÃO
1. Até ao quinto (5º) dia anterior ao dia
previsto para a celebração da
Assembleia, os acionistas poderão
solicitar ao Conselho de Administração
as informações e esclarecimentos que
considerem oportunos sobre dos
assuntos compreendidos na ordem do
dia, ou formular por escrito as
perguntas que considerem pertinentes.
Além disso, os acionistas poderão
solicitar aos administradores, por
escrito e dentro do mesmo prazo, ou
verbalmente durante a celebração da
Assembleia, os esclarecimentos que
considerem pertinentes sobre a
informação acessível ao público que a
Sociedade tenha proporcionado à
autoridade do mercado em que as
ações da Sociedade estejam admitidas
a negociação em conformidade com o
previsto na lei, desde a realização da
última Assembleia Geral e sobre o
relatório do auditor.
2. Os conselheiros estão obrigados a
facilitar a informação por escrito até ao
dia da celebração da Assembleia Geral.
3. Durante a celebração da Assembleia
Geral, os acionistas poderão solicitar
verbalmente as informações ou
esclarecimentos
que
considerem
convenientes sobre os assuntos
compreendidos na Ordem do Dia.

4. Os Conselheiros estarão obrigados a
proporcionar a informação solicitada
ao abrigo dos dois pontos anteriores,
em conformidade com o disposto nos
presentes Estatutos, no Regulamento
da Assembleia Geral e na lei vigente,
salvo quando essa informação não seja
necessária para a tutela dos direitos do
sócio, ou existam razões objetivas para
considerar que poderia ser utilizada
para fins extra sociais ou quando a sua
publicidade prejudique a sociedade ou
as sociedades vinculadas.

4. Os Conselheiros estarão obrigados a
proporcionar a informação solicitada ao
abrigo dos dois pontos anteriores, em
conformidade com o disposto nos
presentes Estatutos, no Regulamento
da Assembleia Geral e na lei vigente,
salvo quando essa informação não seja
necessária para a tutela dos direitos do
sócio, ou existam razões objetivas para
considerar que poderia ser utilizada
para fins extra sociais ou quando a sua
publicidade prejudique a sociedade ou
as sociedades vinculadas.

“Artigo 15º.- DIREITO DE ASSISTÊNCIA,
REPRESENTAÇÃO E VOTO

“Artigo 15º.- DIREITO DE ASSISTÊNCIA,
REPRESENTAÇÃO E VOTO

1. Poderão participar das Assembleias
Gerais todos os acionistas.

1. Poderão assistir às Assembleias Gerais
todos os acionistas.

2. Para poder exercer o direito de
assistência à Assembleia, os Acionistas
deverão figurar inscritos como titulares
legítimos das ações no correspondente
registo de anotações em conta, com um
mínimo de cinco (5) dias de
antecedência em relação à data da
celebração da Assembleia Geral.

2. Para poder exercer o direito de
assistência à Assembleia, os Acionistas
deverão figurar inscritos como titulares
legítimos das ações no correspondente
registo de anotações em conta, com um
mínimo de cinco (5) dias de
antecedência em relação à data da
celebração da Assembleia Geral.

3. Qualquer acionista com direito de
assistência poderá fazer-se representar
na Assembleia Geral por outra pessoa,
ainda que esta não seja acionista. A
representação é sempre revogável. A
assistência pessoal à Assembleia do
representado terá valor de revogação.
O Conselho de Administração poderá
exigir na convocatória da Assembleia
Geral que as delegações de
representação dos acionistas devam
atuar em poder da Sociedade com uma
antecedência de até dois (2) dias em
relação à data de celebração da
Assembleia, indicando o nome do
representante.

3. Qualquer acionista com direito de
assistência poderá fazer-se representar
na Assembleia Geral por outra pessoa,
ainda que esta não seja acionista. Um
mesmo acionista não poderá estar
representado por mais de um
representante na mesma Assembleia,
salvo quando for titular de ações em
diferentes contas de valores diferentes,
em cujo caso poderá nomear mais do
que um representante para que assista
à Assembleia. A representação é sempre
revogável. A assistência pessoal à
Assembleia do representado terá valor
de revogação. A representação é
sempre revogável. A assistência pessoal
à Assembleia do representado terá valor
de revogação. O Conselho de
Administração poderá exigir na
convocatória da Assembleia Geral que
as delegações de representação dos
acionistas devam constar em poder da
Sociedade com uma antecedência de
até dois (2) dias em relação à data de
celebração da Assembleia, indicando o
nome do representante.

4. Cada ação dá direito a um voto. Não
terão direito a voto as ações emitidas
sem este direito, salvo nos casos
previstos na legislação vigente.

4. Cada ação confere direito a um voto.
Não terão direito a voto as ações
emitidas sem este direito, salvo nos
casos previstos na legislação vigente.

5. Com autorização do Presidente,
poderão assistir às Assembleias Gerais
os diretores, gestores e outras pessoas
que formem parte da organização da
Sociedade, assim como convidados.

5. Com autorização do Presidente,
poderão assistir às Assembleias Gerais
os diretores, gestores e outras pessoas
que formem parte da organização da
Sociedade, assim como convidados.
6. Prevê-se a possibilidade de assistência à
Assembleia por meios telemáticos,
sempre que seja devidamente garantida

a identidade do sujeito e se coloque
previamente à sua disposição, a
informação acerca de prazos, formas e
modos de exercício dos direitos dos
acionistas previstos pelo Conselho de
Administração, para permitir o
adequado
desenvolvimento
dos
trabalhos da Assembleia.
7. De igual modo, contempla-se a
possibilidade de convocar Assembleias
pelo Conselho de Administração para a
sua
celebração
por
meios
exclusivamente
telemáticos,
sem
assistência presencial dos acionistas ou
dos seus representantes, sempre que a
identidade e legitimação dos mesmos
esteja devidamente garantida e que
todos os assistentes possam participar
efetivamente na reunião através dos
meios de comunicação à distância
apropriados. A Assembleia celebrada
por meios exclusivamente telemáticos
considerar-se-á, em qualquer caso,
como celebrada no domicílio social,
independentemente da localização do
Presidente da Assembleia.
6. Prevê-se que os Acionistas poderão
também emitir o seu voto sobre as
propostas relativas aos pontos
compreendidos na ordem do dia por
correio ou mediante comunicação
eletrónica, sendo imprescindível para a
sua validação que o voto seja recebido
pela Sociedade antes das vinte e quatro
(24) horas do dia anterior ao dia
previsto para a celebração da
Assembleia
Geral
na
primeira
convocatória.

8. Por outro lado, os Acionistas poderão
também emitir o seu voto sobre as
propostas relativas aos pontos
compreendidos na ordem do dia por
correio ou mediante comunicação
eletrónica, sendo imprescindível para a
sua validação que o voto seja recebido
pela Sociedade antes das vinte e quatro
(24) horas do dia anterior ao dia
previsto para a celebração da
Assembleia Geral.

7. O voto por correio será emitido
remetendo à Sociedade um texto em
que conste este, acompanhado pelo
cartão de assistência emitida pela
entidade ou entidades encarregadas da
manutenção do registo de anotações
em conta.

9. O voto por correio emitir-se-á
remetendo à Sociedade boletim de voto
devidamente preenchido e assinado,
acompanhado do respetivo certificado
de titularidade das ações, emitido em
conformidade com os requisitos legais.

8. O voto mediante comunicação
eletrónica emitir-se-á com a inclusão de
assinatura eletrónica reconhecida, ou
outro sistema que, no entender do
Conselho de Administração, seja
suficiente
para
assegurar
a
autenticidade e a identificação do
acionista que exerce o direito ao voto.
Em qualquer caso, a comunicação
eletrónica deverá fazer-se acompanhar
de cópia eletrónica do cartão de
participação e voto.

10. O voto mediante comunicação
eletrónica emitir-se-á com a inclusão de
assinatura eletrónica reconhecida, ou
outro sistema que, no entender do
Conselho de Administração, seja
suficiente
para
assegurar
a
autenticidade e a identificação do
acionista que exerce o direito ao voto.
Em qualquer caso, a comunicação
eletrónica deverá fazer-se acompanhar
do certificado de titularidade das ações
emitido em conformidade com os
requisitos legais.

9. O voto emitido à distância a que se
refere este artigo ficará sem efeito:

11. O voto emitido à distância a que se
refere este artigo ficará sem efeito:

a. Por revogação posterior e expressa,
efetuada pelo mesmo meio utilizado
para a emissão do voto, dentro do
prazo estabelecido para o efeito.

a. Por revogação posterior e expressa,
efetuada pelo mesmo meio utilizado
para a emissão do voto, dentro do
prazo estabelecido para o efeito.

b. Por assistência pessoal à Assembleia
Geral do Acionista que o emitiu, ou
do seu representante.

b. Por assistência pessoal à Assembleia
Geral do Acionista que o emitiu, ou
do seu representante.

10. Os acionistas que emitam o seu voto à
distância serão considerados como
presentes, para efeitos da constituição
da Assembleia Geral em questão.

12. Os acionistas que emitam o seu voto à
distância serão considerados como
presentes, para efeitos da constituição
da Assembleia Geral em questão.

11. O Conselho de Administração poderá
desenvolver o sistema de voto anterior,
estabelecendo as regras, meios e
procedimentos adequados ao estado da
técnica para instrumentar a emissão do
voto
e
o
outorgamento
da
representação por meios eletrónicos”

13. O Conselho de Administração poderá
desenvolver o sistema de voto anterior,
estabelecendo as regras, meios e
procedimentos adequados ao estado
da técnica para instrumentar a emissão
do voto e o outorgamento da
representação por meios eletrónicos”

Nono.3. Modificação dos artigos 22º (Presidente e Secretário do Conselho), 23º (limitações
para ser conselheiro. vagas) e 26º (remuneração dos conselheiros) dos estatutos sociais
Modificar os artigos 22º e 23º dos estatutos sociais, com a finalidade de adaptar o seu conteúdo
ao procedimento para a designação do presidente do Conselho de Administração e aos
requisitos para poder ser designado como Conselheiro em caso de se produzirem vagas no
Conselho de Administração, de acordo com as novidades introduzidas pela Lei 5/2021; assim
como o artigo 26º, com a finalidade de adaptar o sistema de remuneração dos conselheiros
previsto nos estatutos sociais à nova Política de Retribuições dos Conselheiros da EDP
Renováveis, S. A. para o período 2023-2025, que foi submetida a aprovação como ponto oitavo
da ordem do dia, assim como recolher a obrigação de emitir um relatório sobre remunerações
dos conselheiros com carácter anual, conforme seja requerido nos termos da lei. Os referidos
artigos, com derrogação expressa da sua atual redação, passarão a ter o seguinte teor literal:
REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

ARTIGO 22º.- PRESIDENTE E SECRETÁRIO
DO CONSELHO

ARTIGO 22º.- PRESIDENTE E SECRETÁRIO
DO CONSELHO

1. Se a Assembleia Geral não o fizer, el
Conselho poderá designar entre os seus
membros a pessoa que deverá ocupar a
Presidência
do
mesmo,
que
desempenhará esse cargo durante a
totalidade do mandato de Conselheiro
que ostentava no momento da
designação.

1. O Conselho designará entre os seus
membros a pessoa que deverá ocupar a
Presidência
do
mesmo,
que
desempenhará esse cargo durante a
totalidade do mandato de Conselheiro
que ostentava no momento da sua
designação.

2. O Conselho poderá ainda designar um
Vice-presidente, podendo conceder-lhe
faculdades executivas.

2. O Conselho poderá ainda designar um
Vice-presidente, podendo conceder-lhe
faculdades executivas.

3. O Conselho designará também um
Secretário do Conselho, e, no seu caso,
se o considerar oportuno, um Vicesecretário, nenhum dos quais terá que
ter necessariamente a condição de
Conselheiro, embora sim a de Letrado.
Na ausência do Secretário Titular, ou, no
seu caso, do Vice-secretário, exercerá as
funções de Secretário o Conselheiro de
menor idade.
4. Corresponde ao Presidente do Conselho
a presidência da Sociedade, e a sua
plena representação com uso da
assinatura social, na execução dos
acordos da Assembleia Geral, do
Conselho de Administração e, no seu
caso, da sua Comissão Executiva.

“ARTIGO 23º.- LIMITAÇÕES PARA SER
CONSELHEIRO. VAGAS
1. Não podem ser designados Conselheiros
da Sociedade:
a. As
pessoas
que
sejam
administradoras ou que tenham
relação com alguma sociedade
competidora
com
a
EDP
RENOVÁVEIS, S.A., assim como
aquelas pessoas que tenham
relação familiar com as anteriores.
Para estes efeitos, entender-se-á,
em qualquer caso, que uma
sociedade é competidora da EDP
RENOVÁVEIS, S.A. quando, direta ou
indiretamente, se dedique à
produção,
armazenamento,
transporte,
distribuição,
comercialização ou fornecimento de
eletricidade
ou
de
gases
combustíveis e igualmente quando

3. O Conselho designará também um
Secretário do Conselho, e, no seu caso,
se o considerar oportuno, um Vicesecretário, nenhum dos quais terá que
ter necessariamente a condição de
Conselheiro, embora sim a de Letrado.
Na ausência do Secretário Titular, ou, no
seu caso, do Vice-secretário, exercerá as
funções de Secretário o Conselheiro de
menor idade.
4. Corresponde ao Presidente do Conselho
a presidência da Sociedade, e a sua
plena representação com uso da
assinatura social, na execução dos
acordos da Assembleia Geral, do
Conselho de Administração e, no seu
caso, da sua Comissão Executiva.
“ARTIGO 23º. LIMITAÇÕES PARA SER
CONSELHEIRO. VAGAS
1. Não
podem
ser
designados
Conselheiros da Sociedade:
a. As
pessoas
que
sejam
administradoras ou que tenham
relação com alguma sociedade
competidora
com
a
EDP
RENOVÁVEIS, S.A., assim como
aquelas pessoas que tenham
relação familiar com as anteriores.
Para estes efeitos, entender-se-á,
em qualquer caso, que uma
sociedade é competidora da EDP
RENOVÁVEIS, S.A. quando, direta ou
indiretamente, se dedique à
produção,
armazenamento,
transporte,
distribuição,
comercialização ou fornecimento de
eletricidade
ou
de
gases

tenham interesses opostos aos da
EDP RENOVÁVEIS, S.A. a sociedade
competidora ou qualquer das
sociedades do seu Grupo, assim
como os Conselheiros, empregados,
advogados,
assessores
ou
representantes de qualquer destas.
Em nenhum caso se considerarão
competidoras
as
sociedades
pertencentes ao mesmo Grupo que
a EDP RENOVÁVEIS, S.A., inclusive
no estrangeiro.

b. As pessoas que se encontrem em
qualquer
outro
suposto
de
incompatibilidade ou proibição
legal
ou
estatutariamente
estabelecido.
2. Se durante o prazo para o qual foram
nomeados
os
conselheiros
se
produzirem vagas, por qualquer motivo,
o Conselho poderá designar entre os
acionistas as pessoas para ocupar essas
vagas até que se reúna a Primeira
Assembleia Geral.
3. A eleição dos membros do Conselho
realiza-se por meio de votação. Para
este efeito, as ações agrupadas
voluntariamente, até constituir uma
cifra do capital social igual ou superior à
que resulte de dividir este último pelo
número de vogais do Conselho, terão
direito a designar os que, superando
frações inteiras, se deduzam da
correspondente proporção.

combustíveis e igualmente quando
tenham interesses opostos aos da
EDP RENOVÁVEIS, S.A. a sociedade
competidora ou qualquer das
sociedades do seu Grupo, assim
como os Conselheiros, empregados,
advogados,
assessores
ou
representantes de qualquer destas.
Em nenhum caso se considerarão
competidoras
as
sociedades
pertencentes ao mesmo Grupo que a
EDP RENOVÁVEIS, S.A., inclusive no
estrangeiro.
b. As pessoas que se encontrem em
qualquer
outro
suposto
de
incompatibilidade ou proibição
legal
ou
estatutariamente
estabelecido.
2. Se durante o prazo para o qual foram
nomeados
os
Conselheiros
se
produzirem quaisquer vagas, por
qualquer motivo, o Conselho poderá
designar as pessoas para ocupar essas
vagas até que se reúna a Primeira
Assembleia Geral.
3. A eleição dos membros do Conselho
realiza-se por meio de votação. Para
este efeito, as ações agrupadas
voluntariamente, até constituir uma
cifra do capital social igual ou superior
à que resulte de dividir este último pelo
número de vogais do Conselho, terão
direito a designar os que, superando
frações inteiras, se deduzam da
correspondente proporção.

4. No caso de se fazer uso desta faculdade
de representação proporcional, as
ações assim agrupadas não intervirão
na votação dos restantes membros do
Conselho.”

4. No caso de se fazer uso desta faculdade
de representação proporcional, as
ações assim agrupadas não intervirão
na votação dos restantes membros do
Conselho.”

"ARTIGO 26º. - REMUNERAÇÃO DOS
CONSELHEIROS

"ARTIGO 26º. - REMUNERAÇÃO DOS
CONSELHEIROS

1. Os conselheiros serão remunerados,
consistindo a sua remuneração (i) num
valor fixo que será determinada
anualmente pela Assembleia Geral
para o conjunto do Conselho e (ii) em
dietas por assistência às reuniões do
Conselho.

1. Os Conselheiros na sua condição de tal,
serão remunerados, consistindo a sua
remuneração (i) num montante fixo e
(ii) em dietas por assistência às reuniões
do Conselho.

2. Os membros do Conselho de
Administração que desempenhem
funções executivas terão direito a
receber
adicionalmente,
pelo
desempenho de ditas funções, as
remunerações previstas nos contratos
que, no seu caso, subscrevam para estes
efeitos. Ditas remunerações ajustar-seão à política de remunerações dos
Conselheiros.
2. Adicionalmente,
prevê-se
expressamente que os Conselheiros
possam ser remunerados com a
entrega de ações da Sociedade, direitos
de opção sobre ações ou de outros
valores que outorguem o direito à
obtenção de ações, ou mediante
sistemas retributivos referenciados ao
valor das ações. A aplicação dos
referidos sistemas de retribuição
requererá, em qualquer caso, o acordo
da Assembleia Geral de acionistas,

3. Adicionalmente,
prevê-se
expressamente que os Conselheiros
possam ser remunerados com a entrega
de ações da Sociedade, direitos de
opção sobre ações ou de outros valores
que outorguem o direito à obtenção de
ações,
ou
mediante
sistemas
retributivos referenciados ao valor das
ações. A aplicação dos referidos
sistemas de retribuição requererá, em
qualquer caso, o acordo da Assembleia
Geral de acionistas, conforme os termos

conforme os termos e condições
requeridos pelas disposições legais
vigentes.

e
condições
requeridos
disposições legais vigentes.

pelas

3. O montante total das remunerações
que a Sociedade pode satisfazer ao
conjunto dos seus Conselheiros pelos
conceitos previstos nos parágrafos
precedentes não poderá exceder o
montante que para esse efeito
determine a Assembleia Geral de
Acionistas.

4. O montante total das remunerações
que a Sociedade pode satisfazer ao
conjunto dos seus Conselheiros pelos
conceitos previstos nos parágrafos
precedentes não poderá exceder o
montante que para esse efeito
determine a Assembleia Geral de
Acionistas e que conste na política de
remunerações dos conselheiros.

4. Os direitos e deveres de toda classe
derivados da pertença ao Conselho de
Administração, serão compatíveis com
quaisquer outros direitos e obrigações,
de carácter fixo ou variável, que
possam corresponder aos conselheiros
por aquelas outras relações laborais ou
profissionais que, no seu caso,
desempenhem na Sociedade. As
retribuições variáveis que derivem dos
correspondentes contratos, ou de
qualquer outro conceito incluída a sua
pertença ao órgão de administração,
serão pagas com um montante cujo
limite máximo anual será determinado
pela Assembleia Geral de Acionistas e
previsto na política de remuneração dos
conselheiros.

5. Os direitos e deveres de toda classe
derivados da pertença ao Conselho de
Administração, serão compatíveis com
quaisquer outros direitos e obrigações,
de carácter fixo ou variável, que possam
corresponder aos conselheiros por
aquelas outras relações laborais ou
profissionais que, no seu caso,
desempenhem na Sociedade. As
retribuições variáveis que derivem dos
correspondentes contratos, ou de
qualquer outro conceito incluída a sua
pertença ao órgão de administração,
serão pagas respeitando o limite
máximo anual determinado pela
Assembleia Geral de Acionistas e
previsto na política de remuneração dos
conselheiros.

5. As quantias determinadas pela
Assembleia Geral permanecerão sem
variação
enquanto
não
forem
modificadas por outro acordo da
mesma.

6. As quantias determinadas pela
Assembleia Geral permanecerão sem
variação
enquanto
não
forem
modificadas por outro acordo da
mesma.

6. A distribuição e a quantia exata
correspondente a cada Conselheiro, a
periodicidade e demais detalhes da sua

7. A distribuição e a quantia exata
correspondente a cada Conselheiro, a
periodicidade e demais detalhes da sua

cobrança serão determinadas pelo
próprio Conselho de Administração,
mediante proposta prévia da Comissão
de Nomeações, Retribuições e Governo
Societário, que estará facultada nos
mais amplos termos para o efeito,
sempre e quando estas condições não
tenham sido estabelecidas pela
Assembleia Geral.”

cobrança serão determinadas pelo
próprio Conselho de Administração,
mediante proposta prévia da Comissão
de Nomeações, Retribuições e Governo
Societário, que estará facultada nos
mais amplos termos para o efeito,
sempre e quando estas condições não
tenham sido estabelecidas pela
Assembleia Geral.
8. O Conselho de Administração elaborará
anualmente um relatório anual sobre a
remuneração dos membros do Conselho
de Administração em conformidade
com a lei aplicável.”

Nono. 4. Modificação dos artigos 27º (Comissão Executiva), 28º (Comissão de Auditoria,
Controlo e Partes Relacionadas) e 29º (Comissão de Nomeações e Retribuições) dos estatutos
sociais
Atualizar todas as referências incluídas nos estatutos sociais relativas à denominação da
Comissão de Nomeações e Retribuições e substituí-las pela de " Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário", com o objeto de designar essa comissão de acordo com a
sua especialização. Além disso, modificar os artigos 27º, 28º e 29º com a finalidade de atribuir
a cada uma das comissões dependentes do Conselho de Administração as funções necessárias,
com base nas melhores práticas de mercado e no cumprimento normativo, as recomendações
de boa governança e de refletir fielmente as funções que correspondem a cada Comissão.
Finalmente, modificar os artigos 28º e 29º no referente à composição dos membros da
Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas e da Comissão de Nomeações e
Retribuições, em conformidade com as novidades introduzidas pela Lei 5/2021. Os referidos
artigos, com derrogação expressa da sua atual redação, passarão a ter o seguinte teor literal:
REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

"ARTIGO 27. - COMISSÃO EXECUTIVA

" ARTIGO 27. - COMISSÃO EXECUTIVA

1. O Conselho de Administração fica
facultado para que, se o considerar
oportuno, criar no seu seio uma
Comissão Executiva com a composição,

1. O Conselho de Administração fica
facultado para que, se o considerar
oportuno, criar no seu seio uma
Comissão Executiva com a composição,

atribuições
e
normas
de
funcionamento que estime adequadas.
A Comissão Executiva poderá ter
delegadas a seu favor todas as
faculdades
do
Conselho
de
Administração,
legal
e
estatutariamente
delegáveis.
A
Comissão Executiva estará composta
pelos Conselheiros que o Conselho de
Administração designe, com o voto
favorável de dois terços dos
Conselheiros, e a sua renovação
realizar-se-á no tempo, forma e
número estabelecidos nas suas regras
de funcionamento.

atribuições e normas de funcionamento
que estime adequadas. A Comissão
Executiva poderá ter delegadas a seu
favor todas as faculdades do Conselho
de
Administração,
legal
e
estatutariamente
delegáveis.
A
Comissão Executiva estará composta
pelos Conselheiros que o Conselho de
Administração designe, com o voto
favorável de dois terços dos
Conselheiros, e a sua renovação
realizar-se-á no tempo, forma e número
estabelecidos nas suas regras de
funcionamento.

2. Sem prejuízo do disposto na legislação
de aplicação, eem nenhum caso
poderão ser objeto de delegação por
parte do Conselho de Administração a
favor da Comissão Executiva, as
seguintes faculdades:

2. Eem nenhum caso poderão ser objeto de
delegação por parte do Conselho de
Administração a favor da Comissão
Executiva, as faculdades indelegáveis do
Conselho estabelecidas na legislação
vigente, bem como aquelas que, no seu
caso, estejam previstas no regulamento
do Conselho de Administração.

a. Eleição do Presidente do Conselho
de Administração;
b. Nomeação de administradores por
cooptação;
c. Solicitação de convocatória ou
convocatória
de
Assembleias
Gerais e a elaboração da ordem do
dia e da proposta de acordos;
d. Elaboração e formulação das
Contas Anuais e do Relatório de
Gestão
e
apresentação
à
Assembleia Geral;

e. Mudança da Sede social;
f.

Elaboração e aprovação
projetos de fusão, cisão
transformação da Sociedade;

de
ou

g. Supervisão
do
efetivo
funcionamento das comissões que
se tenham constituído e da atuação
dos órgãos delegados e dos
diretivos designados;
h. Determinação das políticas e
estratégias gerais da sociedade;
i.

Autorização ou dispensa das
obrigações decorrentes do dever de
lealdade;

j.

A sua própria organização e
funcionamento;

k. A formulação de qualquer tipo de
relatório exigido por lei ao órgão de
administração, sempre e quando a
operação a que se refere o relatório
não possa ser delegada;
l.

A nomeação e destituição dos
diretores delegados da sociedade,
bem como o estabelecimento das
condições do seu contrato;

m. A nomeação e destituição dos
diretores
que
tivessem
dependência direta do conselho ou
de algum dos seus membros, assim
como o estabelecimento das
condições básicas dos seus
contratos,
incluindo
a
sua

remuneração;
n. As
decisões
relativas
à
remuneração dos conselheiros, no
âmbito estatutário e, no seu caso,
da política de remunerações
aprovada pela Assembleia Geral;
o. A política
próprias; e

relativa

às

ações

p. As faculdades que a Assembleia
Geral tenha delegado no Conselho
de Administração, salvo quando
tenha
sido
expressamente
autorizado por ela para as
subdelegar.
3. A Comissão Executiva estará formada
por um mínimo de quatro (4) e um
máximo de sete (7) Conselheiros,
cabendo ao Conselho determinar o
número exato dos seus membros. O
Presidente da Comissão Executiva será
o Presidente do Conselho de
Administração ou o Conselheiro que
seja nomeado pelo Conselho de
Administração para estes efeitos e, em
sua ausência, o membro da Comissão
Executiva que para tal cargo seja
designado pelo Conselho. O Secretário
da Comissão Executiva será o do
Conselho de Administração e, em sua
ausência, o Vice-secretário do
Conselho. Na ausência de ambos, o
Secretário será a pessoa designada
pela própria Comissão Executiva para
cada reunião.

3. A Comissão Executiva estará formada
por um mínimo de quatro (4) e um
máximo de sete (7) Conselheiros,
cabendo ao Conselho determinar o
número exato dos seus membros. O
Presidente da Comissão Executiva será o
Presidente
do
Conselho
de
Administração ou o Conselheiro que seja
nomeado
pelo
Conselho
de
Administração para estes efeitos e, em
sua ausência, o membro da Comissão
Executiva que para tal cargo seja
designado pelo Conselho. O Secretário
da Comissão Executiva será o do
Conselho de Administração e, em sua
ausência, o Vice-secretário do Conselho.
Na ausência de ambos, o Secretário será
a pessoa designada pela própria
Comissão Executiva para cada reunião.

4. A Comissão Executiva reunir-se-á, pelo
menos, uma (1) vez por mês, e ainda

4. A Comissão Executiva reunir-se-á, pelo
menos, uma (1) vez por mês, e ainda

sempre que assim o considere oportuno
o seu Presidente, quem também
poderá suspender ou adiar as reuniões
quando o estime conveniente. A
Comissão
Executiva
reunir-se-á
também quando assim o solicitem pelo
menos dois (2) dos seus membros. A
Comissão Executiva, no marco das suas
competências, tratará de todos os
assuntos que, em seu entender, devam
ser resolvidos sem mais dilação, com as
únicas exceções da formulação de
contas, apresentação de balanços à
Assembleia Geral, das faculdades que
esta conceda ao Conselho de
Administração sem autorizar a sua
delegação e das faculdades do
Conselho de Administração legal ou
estatutariamente indelegáveis. A
Comissão Executiva informará o
Conselho de Administração sobre os
acordos por ela adotados na primeira
reunião do Conselho celebrada após
cada reunião da Comissão.

sempre que assim o considere oportuno
o seu Presidente, quem também poderá
suspender ou adiar as reuniões quando o
estime conveniente. A Comissão
Executiva reunir-se-á também quando
assim o solicitem pelo menos dois (2) dos
seus membros. A Comissão Executiva, no
marco das suas competências, tratará de
todos os assuntos que, em seu entender,
devam ser resolvidos sem mais dilação,
com as únicas exceções da formulação
de contas, apresentação de balanços à
Assembleia Geral, das faculdades que
esta conceda ao Conselho de
Administração sem autorizar a sua
delegação e das faculdades do Conselho
de
Administração
legal
ou
estatutariamente
indelegáveis.
A
Comissão Executiva informará o
Conselho de Administração sobre os
acordos por ela adotados na primeira
reunião do Conselho celebrada após
cada reunião da Comissão.

5. As reuniões da Comissão Executiva
serão válidas quando estiverem
presentes ou representados pelo
menos a metade mais um dos seus
Conselheiros.

5. As reuniões da Comissão Executiva serão
válidas quando estiverem presentes ou
representados pelo menos a metade
mais um dos seus Conselheiros.

6. Os acordos serão adotados por maioria
dos Conselheiros que formem parte da
Comissão presentes ou representados
na reunião. Em caso de empate, o
Presidente da Comissão disporá de um
voto de qualidade.

6. Os acordos serão adotados por maioria
dos Conselheiros que formem parte da
Comissão presentes ou representados na
reunião. Em caso de empate, o
Presidente da Comissão disporá de um
voto de qualidade.

7. As disposições dos presentes Estatutos
Sociais relativas ao funcionamento do
Conselho de Administração e, em
particular, as relativas à convocatória

7. As disposições dos presentes Estatutos
Sociais relativas ao funcionamento do
Conselho de Administração e, em
particular, as relativas à convocatória

das suas reuniões, a representação dos
seus membros, as sessões celebradas
com carácter universal, a adoção de
acordos por escrito e sem sessão e a
aprovação das atas das reuniões, serão
aplicáveis à Comissão Executiva, na
medida
em
que não
sejam
incompatíveis com a sua natureza.

das suas reuniões, a representação dos
seus membros, as sessões celebradas
com carácter universal, a adoção de
acordos por escrito e sem sessão e a
aprovação das atas das reuniões, serão
aplicáveis à Comissão Executiva, na
medida em que não sejam incompatíveis
com a sua natureza.

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

“ARITGO 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 estará
formada por entre três (3) e cinco (5)
dos seus membros, os quais deverão
ser maioritariamente Conselheiros
Independentes.

1. O
Conselho
de
Administração
constituirá, com carácter permanente,
uma Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas, que estará
formada por entre três (3) e cinco (5) dos
seus membros, os quais deverão ser
maioritariamente
Conselheiros
Independentes.

2. A Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas levará a cabo
tarefas de supervisão de forma
independente da atuação do Conselho
de Administração.

2. A Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas levará a cabo
tarefas de supervisão de forma
independente da atuação do Conselho
de Administração.

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

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

4. A duração do cargo de membro da
Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas será coincidente
com a da condição de Conselheiro de
cada membro. Os membros da

4. A duração do cargo de membro da
Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas será coincidente
com a da condição de Conselheiro de
cada membro. Os membros da

Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas poderão ser
reeleitos e cessados segundo a vontade
do Conselho de Administração.

Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas poderão ser
reeleitos e cessados segundo a vontade
do Conselho de Administração.

5. O cargo de Presidente durará três (3)
anos, podendo ser reeleito uma ou mais
vezes no mesmo período, a pessoa que
o desempenha. No seu caso, os
Presidentes
cessantes
poderão
continuar a ser membros da Comissão
de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas.

5. O cargo de Presidente terá uma duração
máxima
de
quatro
(4)
anos
consecutivos, podendo ser reeleito
depois de transcorrido o período de um
ano desde a sua cessação. No seu caso,
os Presidentes cessantes poderão
continuar a ser membros da Comissão
de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas.

6. Sem
prejuízo
de
outras
responsabilidades que lhe sejam
atribuídas
pelo
Conselho
de
Administração ou responsabilidades
que lhe sejam atribuídas em
decorrência das novidades legislativas,
as competências da Comissão de
Auditoria,
Controlo
e
Partes
Relacionadas serão, com caráter
enunciativo e não limitativo, as
seguintes:

6. Sem
prejuízo
de
outras
responsabilidades que lhe sejam
atribuídas
pelo
Conselho
de
Administração ou de responsabilidades
que lhe sejam legalmente atribuídas, as
competências da Comissão de Auditoria,
Controlo e Partes Relacionadas serão,
com caráter enunciativo e não
limitativo, as seguintes:

A. Funções de auditoria e controlo:

a. Informar as Assembleias Gerais,
através do seu Presidente, sobre as
questões
relativas
às
suas
competências.

a. Informar as Assembleias Gerais,
através do seu Presidente, sobre
as questões relativas às suas
competências.

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

b. Propor
ao
Conselho
de
Administração para a sua
submissão à Assembleia Geral a
nomeação dos Auditores de
Contas da Sociedade, assim como
as condições da sua contratação,
o alcance do seu trabalho -em

revogação e renovação da sua
nomeação.

especial no que respeita a
serviços de auditoria, "audit
related" e "non – audit" -, a
avaliação anual da sua actividade
e a revogação e renovação da sua
nomeação.
c. Supervisionar o processo de
informação financeira e o
funcionamento dos sistemas de
controlo interno e de gestão de
riscos, assim como avaliar os
referidos sistemas e propor os
respetivos ajustes adequados às
necessidades da Sociedade, assim
como supervisionar a idoneidade
do processo de preparação e
publicação
da
informação
financeira pelo Conselho de
Administração,
incluindo
a
idoneidade
das
políticas
contabilísticas,
previsões,
julgamentos,
publicidade
correspondente e sua constante
aplicação entre exercícios fiscais
de uma forma de comunicação e
documentação adequada.

c. Supervisionar as atividades
auditoria interna.

de

d. Supervisionar as atividades de
auditoria interna, em particular:
I.

Aprovar e supervisionar, em
coordenação com o CEO, O
Plano Anual de Auditoria
Interna;

II.

Aprovar e revisar a Norma de
Auditoria Interna; e

III.

Supervisionar,
em
coordenação com o CEO e o

Management
Team
a
implementação
das
recomendações emitidas pela
Auditoria Interna.
d. Conhecer o processo de informação
financeira e os sistemas de controlo
internos.

e. Estabelecer
uma
relação
permanente com o Auditor de
Contas, zelando para que sejam
garantidas as condições de
independência e a adequada
prestação dos serviços pelos
auditores,
atuando
como
interlocutor da Sociedade em
qualquer
das
matérias
relacionadas com o processo de
auditoria das contas, assim como
receber e manter informação
sobre qualquer questão em
matéria de auditoria de contas.

e. Manter as relações com os
Auditores de Contas sobre questões
que possam pôr em risco a sua
independência e quaisquer outras
relacionadas com o processo de
auditoria de contas, bem como
receber e manter informações sobre
quaisquer outras questões que
estejam previstas na legislação de
auditoria de contas e nas normas
técnicas de auditoria vigentes em
cada momento.

f.

f.

g. Contratar a prestação de serviços
de peritos que colaborem com
qualquer dos membros da

Informar
periodicamente
o
Conselho de Administração da
Sociedade sobre as relações

Elaborar um relatório anual sobre
a sua ação de supervisão,
incluindo eventuais limitações
encontradas, e emitir a sua
opinião sobre o relatório de
gestão sobre as contas e as
propostas
formuladas
pelo
Conselho de Administração.
Receber as comunicações sobre
irregularidades em matéria
financeira e contabilística, que
sejam
apresentadas
pelos
empregados,
acionistas
da
Sociedade ou entidades que
tenham um interesse direto e
juridicamente
tutelado
em
relação com a atividade da
Sociedade.

comerciais e legais a estabelecer
entre a EDP-Energias de Portugal, S.
A. ("EDP") ou sociedades e outras
entidades que se encontrem, em
cada momento, sob o controlo
majoritário, direto ou indireto, da
EDP ou da Sociedade ("Entidades
Relacionadas") e a Sociedade ou
Entidades Relacionadas.

Comissão no exercício das suas
funções, devendo a contratação e
remuneração de ditos peritos ter
em conta a importância dos
assuntos
que
lhes
são
encomendados e a situação
económica da Sociedade.

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 operações entre Entidades
Relacionadas efetuadas no exercício
social correspondente.

h. Elaborar relatórios a pedido do
Conselho e das suas Comissões.

h. Ratificar,
nos
prazos
que
correspondem
conforme
as
necessidades de cada caso
concreto, a realização de operações
entre a EDP e/ou as suas Entidades
Relacionadas com a Sociedade e /
ou as suas Entidades Relacionadas
sempre e quando o valor de tais
operações supere os montantes que
para tal efeito determine o Conselho
de Administração.

i.

Aprovar e supervisionar, em
coordenação com a Management
Team, O Plano de Atividade Anual
do Departamento de Corporate
Compliance.

i.

Apresentar recomendações ao
Conselho de Administração da
Sociedade ou à Comissão Executiva
relativamente às operações entre a
Sociedade e as suas Entidades
Relacionadas com a EDP e as suas
Entidades Relacionadas.

j.

Analisar e monitorizar as
recomendações sobre as medidas
a adotar em situações de
incumprimento significativo.

j.

Solicitar

k. Supervisionar o cumprimento da

à

EDP

o

acesso

à

informação que seja necessária
para a consecução das suas
competências.

normativa e o alinhamento dos
processos de negociação com os
requisitos do Sistema de Gestão
de Compliance, com o propósito
de instaurar uma cultura
sustentável de cumprimento na
Sociedade.

k. Quaisquer outras que lhe sejam
atribuídas pelo Conselho de
Administração ou por estes
Estatutos.
B. Funções de operações entre Partes
Relacionadas:
A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas levará a cabo as seguintes
tarefas que lhe sejam atribuídas pelo
Conselho de Administração, sem prejuízo de
que o Conselho de Administração lhe
encarregue outras:
a. Por delegação do Conselho de
Administração:
(i)

analisar e, no seu caso, aprovar
previamente as operações
vinculadas (i) (a) intra-grupo ou
(b) entre o Grupo EDP
Renováveis e o Grupo EDP, cujo
montante ou valor seja inferior
a 10 % do total das rubricas do
ativo, segundo o último balanço
anual aprovado pela Sociedade,
sempre que se realizem no
âmbito da gestão ordinária e
em condições de mercado; e (ii)
as operações que se concertem
em virtude de contratos cujas
condições estandardizadas se
apliquem em massa a um
elevado número de clientes, se
realizem segundo preços e a

tarifas
estabelecidos
com
carácter geral por quem atue
como fornecedor do bem ou
serviço em questão, e cuja
quantia não supere os 0,5 por
cento do montante líquido da
cifra de negócios da sociedade;
e
(ii) informar periodicamente o
Conselho de Administração
sobre as transações que a
Comissão tenha aprovado
como
consequência
da
delegação
anterior,
da
equidade e transparência das
mesmas e, no seu caso, do
cumprimento dos critérios
legais aplicáveis.
b. Analisar e informar sobre
qualquer modificação do Acordo
Quadro formalizado pela EDP e
pela EDP Renováveis com data de
7 de maio de 2008.
c. Apresentar um relatório ao
Conselho de Administração da
Sociedade sobre as operações
entre partes vinculadas que
devam ser aprovadas pelo
Conselho de Administração da
EDPR SA ou pela sua Assembleia
de Acionistas, conforme o
estabelecido na lei vigente, e que
inclua: (i) informação sobre a
natureza da operação e da
relação com a parte vinculada, (ii)
a identidade da parte vinculada,
(iii) a data e o valor ou montante
da contraprestação da operação
e (iv) qualquer outra informação
necessária para determinar se

esta é justa e razoável desde o
ponto de vista da sociedade e dos
acionistas que não sejam partes
vinculadas.
d. Solicitar à EDP o acesso à
informação que seja necessária
para o exercício das suas
competências.
7. A Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas reunir-se-á pelo
menos uma vez por trimestre, ou
sempre que assim o considere oportuno
o seu Presidente. A Comissão de
Auditoria,
Controlo
e
Partes
Relacionadas
ficará
validamente
constituída quando assistam à mesma,
presentes ou representados, metade
mais um dos seus membros.

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

8. De igual modo, os acordos da Comissão
de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas adotar-se-ão com o voto
favorável da maioria dos seus
membros, sendo considerado como
voto de qualidade o voto do Presidente
em caso de empate.

8. De igual modo, os acordos da Comissão
de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas adotar-se-ão com o voto
favorável da maioria dos seus membros,
sendo considerado como voto de
qualidade o voto do Presidente em caso
de empate.

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

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

“ARTIGO 29º - COMISSÃO DE NOMEAÇÕES
E RETRIBUIÇÕES

“ARTIGO 29º - COMISSÃO DE NOMEAÇÕES,
RETRIBUIÇÕES E GOVERNO SOCIETÁRIO

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

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

Retribuições.

Retribuições e Governo Societário.

2. Comissão de nomeações e Retribuições
será um órgão informativo e consultivo
e não terá funções executivas.

2. A Comissão de Nomeações, Retribuições
e Governo Societário será um órgão
informativo e consultivo e não terá
funções executivas.

3. A Comissão de Nomeações e
Retribuições será composta por entre 3
(três) e 6 (seis) conselheiros, um dos
quais, que será independente exercerá
o cargo de Presidente da Comissão. Os
membros da Comissão Executiva não
poderão ser membros da Comissão de
Nomeações e Retribuições. A nomeação
dos membros da Comissão de
Nomeações e Retribuições corresponde
ao Conselho de Administração.

3. A Comissão de Nomeações, Retribuições
e Governo Societário estará formada por
um mínimo de 3 (três) e um máximo de
6 (seis) conselheiros, pelo menos dois
dos quais serão independentes. Os
membros da Comissão Executiva não
poderão ser membros da Comissão de
Nomeações, Retribuições e Governo
Societário. A nomeação dos membros da
Comissão de Nomeações, Retribuições e
Governo Societário corresponde ao
Conselho de Administração.

4. Esta comissão disporá de um Presidente
e de um secretário, não sendo
necessário que este último tenha a
condição de Conselheiro da Sociedade.
Ambos os cargos serão designados pelo
Conselho.

4. Esta Comissão terá um Presidente, que
será independente, e um secretário, não
sendo necessário que este último tenha
a condição de Conselheiro da Sociedade.
Ambos os cargos serão designados pelo
Conselho.

5. As principais funções da Comissão de
nomeações e Retribuições consiste em
assistir e informar o Conselho de
Administração sobre as nomeações
(inclusive por cooptação), reeleições,
cessamentos e retribuições do Conselho
e dos seus cargos, bem como sobre a
composição das diferentes Comissões
do Conselho e a nomeação,
remuneração e demissão do pessoal de
alta direção. Além disso, a Comissão de
nomeações e Remunerações informará
o Conselho de Administração sobre a
política geral de retribuições
e
incentivos para os mesmos e para a alta

5. Sem prejuízo das funções legalmente
atribuídas, as funções principais da
Comissão de Nomeações, Retribuições e
Governo Societário consistem em
assistir e informar o Conselho de
Administração sobre as nomeações
(inclusive por cooptação), reeleições,
cessamentos e retribuições do Conselho
e dos seus cargos, bem como sobre a
composição das diferentes Comissões do
Conselho e a nomeação, retribuição e
cessamento do pessoal de alta direção.
A Comissão de Nomeações, Retribuições
e Governo Societário informará
igualmente
o
Conselho
de

direção. Essas funções abrangerão o
seguinte:

Administração sobre a política geral de
retribuições e incentivos para os
mesmos e para a alta direção. Essas
funções incluem o seguinte:

a. Definir os princípios e critérios
relativos à composição do Conselho
de Administração, à seleção e à
nomeação dos seus membros.

a. Definir os princípios e critérios relativos
à composição do Conselho de
Administração, à seleção e à nomeação
dos seus membros.

b. Propor a nomeação e a reeleição de
Conselheiros, quando as mesmas
devam realizar-se por cooptação
ou, em qualquer caso, para a sua
submissão à Assembleia Geral por
parte do Conselho.

b. Propor a nomeação e a reeleição de
Conselheiros, quando as mesmas
devam realizar-se por cooptação ou, em
qualquer caso, para a sua submissão à
Assembleia Geral por parte do
Conselho.

c. Propor
ao
Conselho
de
Administração os membros das
distintas comissões.

c. Propor ao Conselho de Administração
os membros das distintas comissões.

d. Propor ao Conselho, dentro do
estabelecido nos Estatutos, o
sistema, distribuição e quantia das
retribuições dos Conselheiros. De
igual modo, e no seu caso, proporse-ão ao Conselho as condições dos
contratos com os Conselheiros.

d. Propor ao Conselho, dentro do
estabelecido nos Estatutos, o sistema,
distribuição e quantia das retribuições
dos Conselheiros. De igual modo, e no
seu caso, propor-se-ão ao Conselho as
condições dos contratos com os
Conselheiros.

e. Informar e, no seu caso, propor ao
Conselho de Administração a
nomeação e/ou o cesse de altos
diretivos, assim como as condições
dos seus contratos e, em geral, a
definição
das
políticas
de
contratação e retribuição de altos
diretivos.

e. Informar e, no seu caso, propor ao
Conselho de Administração a
nomeação e/ou o cesse de altos
diretivos, assim como as condições dos
seus contratos e, em geral, a definição
das políticas de contratação e
retribuição de altos diretivos.

f.

f.

Revisar e informar sobre planos de
incentivo,
complementos
de
pensões
e
programas
de

Revisar e informar sobre planos de
incentivo, complementos de pensões e
programas de remuneração.

remuneração.
g. Supervisionar e avaliar a idoneidade
do modelo de Governo Societário
adotado pela Sociedade e o seu
cumprimento com os modelos de
governação
aceites
internacionalmente, submetendo as
recomendações pertinentes sobre esta
matéria.
h. Supervisionar o cumprimento e a
correta aplicação dos princípios e
standards de governo corporativo
vigentes, promovendo e solicitando o
intercâmbio de informação necessário
para o efeito.
g. Quaisquer outras funções que lhe
sejam atribuídas por estes
Estatutos sociais ou pelo próprio
Conselho de Administração.

i.

Quaisquer outras funções que lhe
sejam atribuídas pela lei, os Estatutos
sociais ou pelo próprio Conselho de
Administração.

6. A Comissão de Nomeações e
Retribuições reunir-se-á pelo menos
uma vez por trimestre, ou sempre que
assim o considere oportuno o seu
Presidente. A Comissão de Nomeações
e Retribuições ficará validamente
constituída quando assistam à mesma,
presentes ou representados, metade
mais um dos seus membros. Além disso,
os acordos da Comissão de Nomeações
e Retribuições serão adotadas com o
voto favorável da maioria dos seus
membros, sendo de qualidade o voto do
Presidente em caso de empate.

6. Comissão de nomeações, Remuneração
e Governo Societário reunir-se-á pelo
menos uma vez por trimestre ou sempre
que o seu Presidente o considere
oportuno. Comissão de nomeações,
Remuneração e Governo Societário
ficará validamente constituída quando
concorrerem à mesma, presentes ou
representados, metade mais um dos
seus membros. Além disso, os acordos
da Comissão de Nomeação, Retribuição
e Governo Societário serão adotados
com o voto favorável da maioria dos
seus membros, sendo o voto do
Presidente um voto de qualidade em
caso de empate.

7. As normas de funcionamento da

7. As

normas

de funcionamento

da

Comissão de Nomeações e Retribuições
serão desenvolvidas pelo Conselho de
Administração.”

Comissão de Nomeações, Retribuições e
Governo Societário serão desenvolvidas
pelo Conselho de Administração.”

Deixa-se igualmente constância de que a nova denominação outorgada à Comissão de
Nomeações, Retribuições e Governo Societário será modificada em todos aqueles artigos dos
estatutos sociais onde se faça referência à mesma.
Nono. 5. Alteração do Artigo 31º (Relatório Anual de Governo Societário) dos estatutos
sociais
Modificar o Artigo 31º eliminando as referências ao conteúdo mínimo do Relatório Anual de
Governo Societário. O referido artigo, com derrogação expressa da sua atual redação, passará
a ter o seguinte teor literal:
REDAÇÃO ANTERIOR
"ARTIGO 31º RELATÓRIO
GOVERNO SOCIETÁRIO

ANUAL

NOVA REDAÇÃO
DE

"ARTIGO 31º RELATÓRIO ANUAL DE
GOVERNO SOCIETÁRIO

1. Sem prejuízo do disposto na normativa
das jurisdições concretas em que, no seu
caso, a Sociedade cotize, o Conselho de
Administração elaborará anualmente
um relatório Anual de Governo
Societário, que incluirá no mínimo as
menções legalmente estabelecidas e,
em particular, as seguintes:

1. Sem prejuízo do disposto na normativa
das jurisdições concretas em que, no
seu caso, a Sociedade esteja admitida
a
cotação,
o
Conselho
de
Administração elaborará anualmente
um Relatório Anual de Governo
Societário, que incluirá, como mínimo,
as menções legalmente estabelecidas.

a. Estrutura de propriedade da
Sociedade, com informação relativa
aos Acionistas com participações
significativas,
indicando
as
percentagens de participação e as
relações
de
índole
familiar,
comercial, contratual ou societária
que exista, assim como a sua
representação no Conselho de
Administração; das participações
acionistas dos membros do Conselho
de Administração que deverão
comunicar à Sociedade, e da

existência dos pactos parassociais
comunicados à própria Sociedade e à
Comissão Nacional do Mercado de
Valores, e, de ser o caso, depositados
no Registo Comercial. Da mesma
forma, será informado sobre a
autocarteira da Sociedade e suas
variações significativas.
b. Estrutura da administração da
Sociedade,
com
informações
relativas à composição, regras de
organização e funcionamento do
Conselho de Administração e das
suas comissões; identidade e
remuneração dos seus membros,
funções e cargos dentro da
Sociedade, suas relações com
acionistas
com
participações
significativas, indicando a existência
de conselheiros cruzados ou
vinculados e os procedimentos de
seleção, remoção ou reeleição.
c. Operações da Sociedade vinculadas
com seus acionistas e conselheiros e
cargos diretivos e operações
intragrupo.
d. Sistemas de controlo de risco.
e. Funcionamento da Assembleia Geral,
com informação relativa ao
desenvolvimento
das
reuniões
celebradas.
f.

Grau de acompanhamento das
recomendações de governança
corporativa, ou, no seu caso, a
explicação
da
falta
de
acompanhamento
dessas

recomendações.
2. O referido relatório será posto à
disposição dos Acionistas, junto com o
resto da documentação que deva ser
facilitada por ocasião da convocatória
da Assembleia Geral Ordinária.
Adicionalmente, o Referido relatório
será objeto da publicidade que a
normativa aplicável disponha.”

2. O referido relatório será posto à
disposição dos Acionistas, junto com o
resto da documentação que deva ser
facilitada por ocasião da convocatória
da Assembleia Geral Ordinária.
Adicionalmente, o Referido relatório
será objeto da publicidade que a
normativa aplicável disponha.”

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.

EDP RENOVÁVEIS, S. A.
RELATÓRIO JUSTIFICATIVO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS PARA DAR
CUMPRIMENTO À LEI DE SOCIEDADES DE CAPITAL: ARTIGO 1º, ARTIGO 12º, ARTIGO 13º,ARTIGO 14º
ARTIGO 15º, ARTIGO 22º, ARTIGO 23º, ARTIGO 26º, ARTIGO 27º, ARTIGO 28º, ARTIGO 29º E ARTIGO
31º DOS ESTATUTOS SOCIAIS.
EMITIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
(Ponto nono da ordem do dia)
__________________________________________________________________________________
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1.

OBJETO DO PRESENTE RELATÓRIO

O presente relatório é emitido pelo Conselho de Administração da EDP Renováveis, S. A. ("EDPR", ou a
"Sociedade", indistintamente) em conformidade com o previsto no artigo 286 da Lei de Sociedades de
Capital, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julho, pelo qual se aprova o Texto
Refundido da Lei de Sociedades de Capital Espanhola (a "Lei de Sociedades de Capital") e concordantes
do regulamento do Registo Comercial de Espanha, aprovado pelo Real Decreto 1784/1996, de 19 de
Julho, que exige a formulação de um relatório escrito justificando as razões da proposta de alteração
estatutária (o "Relatório”).
O relatório tem como objeto propor à Assembleia Geral Ordinária de acionistas, que se realizará,
previsivelmente, no dia 31 de março de 2022, em primeira convocatória, ou em 7 de abril de 2022, em
segunda convocatória, a modificação de determinados artigos dos estatutos sociais da EDPR (os
"Estatutos") para a sua votação separada por grupos de artigos, tal como estabelece o artigo 197 da Lei
de Sociedades de Capital.
2.

JUSTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas de alteração estatutária previstas no presente relatório têm a seguinte justificação:
i.

adaptar os Estatutos às novidades derivadas da aprovação da Lei 5/2021, de 12 de abril, que
modifica a Lei de Sociedades de Capital, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/2012, de 2 de
julho, e outras normas financeiras, no que respeita ao fomento do envolvimento a longo prazo
dos acionistas nas sociedades cotadas (a "Lei 5/2021") no referente (a) à normativa aplicável à
EDPR, (b) ao procedimento de convocatória e competências da Assembleia Geral de acionistas,
(c) aos mecanismos à disposição dos acionistas para o exercício dos direitos de informação,
assistência, representação e voto durante a celebração da mesma, (d) à possibilidade de
realização de Assembleias exclusivamente telemáticas, e (e) à regulação do Conselho de
Administração e suas Comissões;

ii.

atualizar todas as referências incluídas nos Estatutos relativas à denominação da Comissão de
Nomeações e Retribuições e substituí-las pela de "Comissão de nomeações, Retribuições e
Governo Societário" a fim de a denominar de acordo com sua especialização; e

iii. atualizar as funções atribuídas às Comissões dependentes do Conselho de Administração com
a finalidade de lhes atribuir as necessárias com base nas melhores práticas de mercado e
cumprimento normativo, as recomendações de boa governança e refletir as funções que cada
Comissão cumpre de facto;
iv. adaptar o sistema de remuneração dos conselheiros previsto nos Estatutos à nova Política de
Retribuições dos Conselheiros da Sociedade para o período 2023-2025, que se submeterá à
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aprovação na Assembleia Geral Ordinária cuja celebração está prevista para o próximo dia 31
de março, em primeira convocatória, e para o dia 7 de abril, em segunda convocatória.
v.

Eliminar a referência ao conteúdo do relatório anual de governo societário.

Especificamente, as modificações afetam os seguintes preceitos estatutários:
i.

No referente às questões gerais, o artigo 1º (denominação social).

ii.

No referente à Assembleia Geral de acionistas, os artigos 12º (convocatória), 13º (assembleias
ordinárias e extraordinárias), 14º (direito de informação) e 15º (direito de assistência,
representação e voto).

iii. No referente ao Conselho de Administração, os artigos 22º (Presidente e Secretário do
Conselho), 23º (limitações para ser conselheiro. Vagas) e 26º (remuneração dos conselheiros).
iv. No referente às comissões do Conselho de Administração, os artigos 27º (Comissão Executiva),
28º (Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas) e 29º (Comissão de Nomeações e
Retribuições).
v.
3.

No referente ao Relatório Anual de Governo Societário, o artigo 31º.

ANÁLISE DETALHADA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS

3.1. Modificação do artigo 1º (denominação social) dos Estatutos
O artigo 1º estabelece a normativa de aplicação que regerá os Estatutos, na qual se inclui uma referência
à Lei de Sociedades Anónimas, normativa que atualmente se encontra revogada pela Lei de Sociedades
de Capital. Para estes efeitos, propõe-se substituir a referência à Lei das Sociedades Anónimas por uma
referência à Lei de Sociedades de Capital, tal como se indica a seguir:
“A Sociedade denomina-se "EDP RENOVÁVEIS, SOCIEDADE ANÓNIMA" e reger-se-á pelos presentes
Estatutos, pela Lei das Sociedades Anónimas de Capital e demais normas que lhe sejam aplicáveis.”
3.2. Modificação dos artigos 12º (convocatória), 13º (assembleias ordinárias e extraordinárias), 14º
(direito de informação) e 15º (direito de assistência, representação e voto) dos Estatutos
Os artigos 12º, 13º, 14º e 15º dos Estatutos fazem referência, respetivamente, ao procedimento de
convocatória da Assembleia Geral de acionistas, às suas competências e aos mecanismos à disposição
dos acionistas para o exercício dos direitos de informação, assistência, representação e voto durante a
celebração da mesma, matérias em relação às quais a Lei 5/2021 introduziu novidades. Por esta razão, o
Conselho de Administração propõe incluir as seguintes alterações aos Estatutos:
i.

Incluir a possibilidade de que o Vice-Presidente do Conselho de Administração e, no seu caso, os
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liquidatários da Sociedade, possam convocar a Assembleia Geral em nome do Conselho de
Administração da Sociedade. Para estes efeitos, propõe-se a introdução das seguintes
modificações no primeiro parágrafo do artigo 12º dos Estatutos:
“1. As Assembleias Gerais deverão ser convocadas pelo Conselho de Administração, fazendo-o
em seu nome o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou, se for o caso,
os liquidadores da Sociedade.”
ii. Reduzir de 3% para 2% a percentagem do capital social exigível para que possa ser exercido o
direito da minoria a solicitar ao Conselho de Administração a convocatória da Assembleia Geral,
assim como eliminar a referência exclusiva a Assembleias Gerais extraordinárias. Para estes
efeitos, propõe-se a introdução das seguintes modificações no parágrafo segundo do artigo 12º
dos Estatutos:
“2. O conselho está obrigado a acordar a convocatória da Assembleia Geral Extraordinária para
conhecer as propostas que apresentem os Acionistas que assim o solicitem na forma estabelecida
pela lei, se estes representarem, pelo menos, trêsdois (32% ) por cento do capital social; exigindose a solicitude de convocatória seja acompanhada pelas certificações comprovativas da
titularidade das ações que representem a dita parte de capital como sendo propriedade dos
solicitantes. Neste caso, após ter sido requerida notarialmente aos Conselheiros, a Assembleia
deverá ser convocada para se celebrar dentro do prazo legalmente previsto.”
iii. Incluir uma referência à normativa aplicável referente aos meios em virtude dos quais se levará
a cabo a difusão do anúncio da convocatória da Assembleia. Para estes efeitos, propõe-se a
introdução da seguinte modificação no parágrafo terceiro do artigo 12º dos Estatutos:
“3. A divulgação do anúncio da convocatória far-se-á mediante anúncio publicado no Diário
Oficial do Registo Comercial e na página web da Sociedade, pelo menos um (1) mês antes da data
fixada para a sua celebração e utilizando os meios previstos na normativa em vigor.”
iv. Por outro lado, propõe-se incluir, como novo primeiro parágrafo do artigo 13º dos Estatutos,
uma enumeração das competências da Assembleia previstas nos artigos 160º e 511º bis da Lei
de Sociedades de Capital e, além disso, ajustar a redação do segundo parágrafo do referido artigo
13º dos Estatutos, tal como se indica a seguir:
“1. É da competência da Assembleia Geral deliberar e acordar sobre os seguintes assuntos:
a. A aprovação das contas anuais, a aplicação do resultado e a aprovação da gestão
social.
b. A nomeação e afastamento dos administradores, dos liquidadores e, se for o caso, dos
auditores de contas, bem como o exercício da ação social de responsabilidade contra
qualquer um deles.
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c. A modificação dos estatutos sociais.
d. O aumento e a redução do capital social.
e. A supressão ou limitação do direito de subscrição preferente e de assunção preferente.
f.

A aquisição, alienação ou contribuição para outra sociedade de ativos essenciais.
Presume-se o carácter essencial do ativo quando o montante da operação exceda vinte
e cinco por cento do valor dos ativos que constem no último balanço aprovado.

g. A transformação, fusão, cisão ou cessão global do ativo e do passivo e a transferência
de domicílio para o estrangeiro.
h. A dissolução da sociedade.
i.

Aprovação do balanço final de liquidação.

j.

A transferência, para entidades dependentes, de atividades essenciais desenvolvidas
até esse momento pela própria sociedade, mesmo que esta mantenha o pleno domínio
daquelas.

k. Operações cujo efeito seja equivalente ao da liquidação da sociedade.
l.

A política de remuneração dos conselheiros nos termos estabelecidos pela lei.

m. Quaisquer outros assuntos que determinem a lei ou os estatutos.
2. Dentro dos seis (6) primeiros meses de cada ano reunir-se-á a Assembleia Geral Ordinária, cujas
atribuições são as seguintes: para a. censurar a gestão social, aprovar, no seu caso, as contas do
exercício anterior, o relatório de gestão e decidir sobre a aplicação do resultado.
b. Proceder à nomeação e renovação do Conselho de Administração na forma prevista por estes
Estatutos e pelas disposições legais vigentes, cobrindo ou amortizando as vagas que nele se
produzam e ratificando, no seu caso, as nomeações de conselheiros feitas provisoriamente pelo
Conselho.
c. Designar os Auditores de contas.
d. Deliberar e decidir sobre as proposições que lhe sejam submetidas pelo Conselho de
Administração.
e. Quaisquer outras atribuições estabelecidas pela legislação vigente.”
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v. Em relação ao primeiro parágrafo do artigo 14º dos Estatutos, propõe-se completá-lo incluindo
as previsões que o artigo 520º da Lei de Sociedades de Capital estabelece quanto ao direito de
informação dos acionistas de sociedades anónimas cotadas, conforme se indica a seguir:
“1. Até ao quinto (5º) dia anterior ao dia previsto para a celebração da Assembleia, os Acionistas
poderão solicitar ao Conselho de Administração as informações e esclarecimentos que
considerem oportuno sobre os assuntos incluídos na Ordem do Dia, ou formular por escrito as
preguntas que considerem pertinentes. Além disso, os acionistas poderão solicitar aos
administradores, por escrito e dentro do mesmo prazo, ou verbalmente durante a celebração
da Assembleia, os esclarecimentos que considerem pertinentes sobre a informação acessível
ao público que a Sociedade tenha proporcionado à autoridade do mercado em que as ações da
Sociedade estejam admitidas a negociação, em conformidade com o previsto na lei, desde a
celebração da última Assembleia Geral e acerca do relatório do auditor”
vi. Finalmente, propõe-se incluir, como novos números sexto e sétimo do artigo 15º dos Estatutos,
respetivamente, a possibilidade de assistência dos acionistas à Assembleia por meios
telemáticos, em conformidade com o artigo 182º da Lei de Sociedades de Capital, bem como a
de celebrar reuniões da Assembleia por meios exclusivamente telemáticos, em conformidade
com o artigo 182º da Lei de Sociedades de Capital, e, além disso, ajustar a redação dos números
terceiro, oitavo, nono e décimo do artigo 15º dos Estatutos, com a finalidade de adaptar o seu
conteúdo à prática do direito de voto por representação, a formalização do voto por correio e
mediante comunicação eletrónica dos acionistas da Sociedade, tudo isso nos termos indicados a
seguir:
“3. Qualquer acionista com direito de assistência poderá fazer-se representar na Assembleia
Geral através de outra pessoa, mesmo que esta não seja acionista. Um mesmo acionista não
poderá estar representado por mais de um representante na mesma Assembleia, salvo quando
seja titular de ações em diferentes contas por valores diferentes, em cujo caso poderá nomear
mais de um representante para que assista à Assembleia. A representação é sempre revocável.
A assistência pessoal à Assembleia do acionista representado terá valor de revocação. O
Conselho de Administração poderá exigir na convocatória da Assembleia Geral que as delegações
de representação dos Acionistas devam constar em poder da Sociedade com uma antecedência
de até dois (2) dias em relação à data de celebração da Assembleia, indicando o nome do
representante.
6. Prevê-se a possibilidade de assistência à Assembleia por meios telemáticos, sempre que seja
devidamente garantida a identidade do sujeito e se coloque previamente à sua disposição, a
informação acerca de prazos, formas e modos de exercício dos direitos dos acionistas previstos
pelo Conselho de Administração, para permitir o adequado desenvolvimento dos trabalhos da
Assembleia.
7. De igual modo, contempla-se a possibilidade de convocar Assembleias pelo Conselho de
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Administração para a sua celebração por meios exclusivamente telemáticos, sem assistência
presencial dos acionistas ou dos seus representantes, sempre que a identidade e legitimação
dos mesmos esteja devidamente garantida e que todos os assistentes possam participar
efetivamente na reunião através dos meios de comunicação à distância apropriados. A
Assembleia celebrada por meios exclusivamente telemáticos considerar-se-á, em qualquer
caso, como celebrada no domicílio social, independentemente da localização do Presidente da
Assembleia.
8. 7. Por outro lado, os Acionistas poderão também emitir o seu voto sobre as propostas relativas
aos pontos compreendidos na ordem do dia por correio ou mediante comunicação eletrónica,
sendo imprescindível para a sua validação que o voto seja recebido pela Sociedade antes das
vinte e quatro (24) horas do dia anterior ao dia previsto para a celebração da Assembleia Geral
na primeira convocatória.
9. 8. O voto por correio emitir-se-á remetendo à Sociedade um texto em que conste este o boletim
de voto devidamente preenchido e assinado, acompanhado do respetivo certificado de o cartão
titularidade das assistência emitida ações emitido em conformidade com os requisitos legais.
10. 9. O voto mediante comunicação eletrónica emitir-se-á com a inclusão de assinatura
eletrónica reconhecida, ou outro sistema que, no entender do Conselho de Administração, seja
suficiente para assegurar a autenticidade e a identificação do acionista que exerce o direito ao
voto. Em qualquer caso, a comunicação eletrónica deverá fazer-se acompanhar da cópia
eletrónica do cartão de participação e voto do certificado de titularidade das ações emitido em
conformidade com os requisitos legais.”
3.3. Modificação dos artigos 22º (Presidente e Secretário do Conselho), 23º (limitações para ser
conselheiro. Vagas) e 26º (remuneração dos conselheiros) dos Estatutos
Os artigos 22º e 23º dos Estatutos fazem referência, entre outros aspetos, respetivamente, ao
procedimento para a designação do presidente do Conselho de Administração e aos requisitos para
poder ser designado como Conselheiro no caso de se produzirem vagas no Conselho de Administração,
matérias sobre as quais a Lei 5/2021 introduziu novidades, enquanto o artigo 26º faz referência ao
sistema de remuneração dos conselheiros. Por isso, o Conselho de Administração propõe incluir as
seguintes modificações nos Estatutos:
i.

Com o objetivo de adaptar os Estatutos ao disposto no artigo 529º ponto 1 da Lei de Sociedades
de Capital, propõe-se que o primeiro parágrafo do artigo 22º dos Estatutos passe a ter a seguinte
redação:
“1. Se a Assembleia Geral não o fizer, o O Conselho poderá designar designará de entre os seus
membros a pessoa que deverá ocupar a Presidência do mesmo, que desempenhará o dito cargo
durante a totalidade do mandato de Conselheiro que ostentava no momento da sua designação.”
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ii. O parágrafo segundo do artigo 23º dos Estatutos faz referência à designação de Novos
Conselheiros no caso de se produzirem vagas no Conselho de Administração e, para estes efeitos,
propõe-se suprimir a obrigatoriedade de ostentar a condição de acionista para poder ser eleito
Conselheiro através do sistema de cooptação, em conformidade com o previsto no artigo 529º.
2. a) da Lei de Sociedades de Capital, nos seguintes termos:
“2. Se durante o prazo para o qual foram nomeados os conselheiros se produzirem quaisquer
vagas, por qualquer motivo, o Conselho poderá designar entre os acionistas a as pessoas que
devam ocupar ditas vagas até que se reúna a Primeira Assembleia Geral.”
iii. Com o fim de adaptar o sistema de remuneração dos conselheiros previsto nos Estatutos à nova
Política de Retribuições dos Conselheiros da Sociedade para o período 2023-2025 e de recolher
a obrigação de emitir anualmente um relatório sobre as remunerações dos Conselheiros, que se
submeterá à aprovação na Assembleia Geral Ordinária cuja celebração está prevista para o
próximo dia 31 de março, em primeira convocatória, e para o dia 7 de abril, em segunda
convocatória, propõe-se introduzir a seguinte modificação do artigo 26º:
“1. Os Conselheiros em sua condição de tais, terão direito a uma remuneração, consistente (i)
numa quantia fixa que será determinada anualmente pela Assembleia Geral para o conjunto do
Conselho e (ii) em dietas pela sua assistência às reuniões do Conselho.”
2. Os membros do Conselho de Administração que desempenhem funções executivas terão
direito a receber adicionalmente, pelo desempenho de ditas funções, as remunerações
previstas nos contratos que, no seu caso, subscrevam para estes efeitos. Ditas remunerações
ajustar-se-ão à política de remunerações dos Conselheiros.
2.3. Adicionalmente, prevê-se expressamente que os Conselheiros possam ser remunerados com
a entrega de ações da Sociedade, direitos de opção sobre ações ou de outros valores que
outorguem o direito à obtenção de ações, ou mediante sistemas retributivos referenciados ao
valor das ações. A aplicação dos referidos sistemas de retribuição requererá, em qualquer caso,
o acordo da Assembleia Geral de acionistas, conforme os termos e condições requeridos pelas
disposições legais vigentes.
3.4. O montante total das remunerações que a Sociedade pode satisfazer ao conjunto dos seus
Conselheiros pelos conceitos previstos nos parágrafos precedentes não poderá exceder a quantia
que para esse efeito determine a Assembleia Geral de Acionistas e que conste na política de
remunerações dos Conselheiros.
4.5. Os direitos e deveres de toda a classe, derivados da pertença ao Conselho de Administração,

serão compatíveis com quaisquer outros direitos e obrigações, de carácter fixo ou variável, que
possam corresponder aos Conselheiros por aquelas outras relações laborais ou profissionais que,
no seu caso, desempenhem na Sociedade. As retribuições variáveis que derivem dos
correspondentes contratos ou de qualquer outro conceito, incluindo a sua pertença ao órgão de
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administração, serão pagas respeitando o por um montante cujo limite máximo anual
estabelecido pela fixará a Assembleia Geral de Acionistas e previsto na política de remuneração
dos Conselheiros.
5.6. As quantias determinadas pela Assembleia Geral permanecerão sem variação enquanto não
forem modificadas por outro acordo da mesma.
6.7. A distribuição e a quantia exata correspondente a cada Conselheiro, a periodicidade e demais
detalhes da sua cobrança serão determinadas pelo próprio Conselho de Administração, mediante
proposta prévia da Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Societário, que estará
facultada nos mais amplos termos para o efeito, sempre e quando estas condições não tenham
sido estabelecidas pela Assembleia Geral.
8. O Conselho de Administração elaborará anualmente um Relatório anual sobre a
remuneração dos membros do Conselho de Administração em conformidade com a lei
aplicável.”
3.4. Modificação dos artigos 27º (Comissão Executiva), 28º (Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas) e 29º (Comissão de Nomeações e Retribuições) dos Estatutos
Considerando a nova estrutura de governo e gestão adotada pela Sociedade, e seguindo as propostas
remetidas (i) pela Comissão de Nomeações e Retribuições, a respeito das novas faculdades indelegáveis
do Conselho de Administração e das competências atribuídas à própria Comissão de Nomeações e
Retribuições, e (ii) a Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas, a respeito dessa Comissão,
considera-se recomendável atualizar as funções atribuídas às Comissões dependentes do Conselho de
Administração previstas nos artigos 27º, 28º e 29º, respetivamente, com a finalidade de as ajustar às
práticas do mercado e ao cumprimento normativo, e às recomendações de boa governança, refletindo
as suas funções em conformidade com os acordos adotados durante 2021 e que foram formalizados nos
correspondentes regulamentos de cada Comissão.
De igual modo, considera-se recomendável atualizar os artigos 28º e 29º no relativo à composição dos
membros da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas e da Comissão de Nomeações e
Retribuições, matérias sobre as quais a Lei 5/2021 introduziu novidades. Por último, propõe-se a
atualização de todas as referências incluídas nos Estatutos relativas à denominação da Comissão de
Nomeações e Retribuições, substituindo-as pela de "Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo
Societário" a fim de designar a referida Comissão de acordo com a sua especialização nesta matéria.
Com base no exposto, o Conselho de Administração propõe introduzir as seguintes modificações nos
referidos artigos dos Estatutos:
i.

Considerando a proposta apresentada pela Comissão de Nomeações e Retribuições, o Conselho
de Administração propõe eliminar a lista das matérias indelegáveis do Conselho de
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Administração do número segundo do artigo 27º, tal como se indica a seguir:
“2. Sem prejuízo do disposto na legislação de aplicação, eEem nenhum caso poderão ser objeto
de delegação por parte do Conselho de Administração a favor da Comissão Executiva, as
seguintes faculdades indelegáveis do Conselho estabelecidas pela legislação vigente, assim
como aquelas que, no seu caso, estejam previstas no regulamento do Conselho de
Administração:.
a. Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
b. Nomeação de administradores por cooptação;
c. Solicitação de convocatória ou convocatória de Assembleias Gerais e a elaboração da
ordem do dia e proposta de acordos;
d. Elaboração e formulação de Contas Anuais e relatório de gestão e apresentação à
Assembleia Geral;
e. Mudança da Sede social;
f.

Elaboração e aprovação de projetos de fusão, cisão ou transformação da Sociedade;

g. Supervisão do efetivo funcionamento das comissões que constituiu e da atuação dos
órgãos delegados e dos diretores que designou;
h. Determinação das políticas e estratégias gerais da Sociedade;
i.

Autorização ou dispensa das obrigações decorrentes do dever de lealdade;

j.

A sua própria organização e funcionamento;

k. A formulação de qualquer tipo de relatório exigido por lei ao órgão de administração,
desde que a operação a que se refere o relatório não possa ser delegada;
l.

A nomeação e destituição dos diretores delegados da Sociedade, bem como o
estabelecimento das condições do seu contrato;

m. A nomeação e destituição dos diretores com dependência direta do conselho ou de algum
dos seus membros, assim como o estabelecimento das condições básicas dos seus
contratos, incluindo a sua remuneração;
n. As decisões relativas à remuneração dos conselheiros, no âmbito estatutário e, no seu
caso, da política de remunerações aprovada pela Assembleia Geral;
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o. A política relativa às ações próprias; e
p. Os poderes que a Assembleia Geral delegou ao Conselho de Administração, salvo se
expressamente autorizado por ela para subdelegá-los.”
ii. Artigo 529º quaterdecies 2. da Lei de Sociedades de Capital estabelece os requisitos de duração
e reeleição do cargo como Presidente da Comissão de Auditoria, não podendo ser reeleito por
períodos consecutivos e exigindo que para a sua reeleição transcorra um prazo mínimo de um
ano. Para estes efeitos, propõe-se a seguinte adaptação do número cinco do artigo 28º:
“5. O cargo de Presidente terá uma duração máxima de três (3) quatro (4) anos consecutivos
podendo ser reeleito uma ou mais vezes no mesmo período, a pessoa que o desempenha uma vez
transcorrido um prazo de um ano desde a sua cessação. No seu caso, os Presidentes cessantes
poderão continuar a ser membros da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas.”
iii. Considerando a proposta remetida pela Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas,
o Conselho de Administração considera conveniente atualizar a lista dos poderes que lhe são
atribuídos na alínea sexta do artigo 28º, como a seguir se indica:
“6. Sem prejuízo de outras responsabilidades que lhe possam ser atribuídas pelo Conselho de
Administração ou de responsabilidades que lhe sejam legalmenteem decorrência das novidades
legislativas atribuídas, as competências da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas serão, com caráter enunciativo e não limitativo, as seguintes:
A. Funções de Auditoria e Controlo:

a. Informar, através do seu Presidente, as Assembleias Gerais sobre as questões
relacionadas com as suas competências.
b. Propor ao Conselho de Administração, para sua submissão à Assembleia Geral, a
nomeação de Auditores de Contas da Sociedade, assim como as condições da sua
contratação, o alcance do seu trabalho – em especial no que respeita a serviços de
auditoria, “audit related” e “non-audit” –, a avaliação anual da sua atividade e a
revocação e renovação da sua nomeação.
c. Supervisionar o processo de informação financeira e o funcionamento dos sistemas de
controlo interno e de gestão de riscos, assim como avaliar os referidos sistemas e propor
os respetivos ajustes adequados às necessidades da Sociedade, assim como
supervisionar a idoneidade do processo de preparação e publicação da informação
financeira pelo Conselho de Administração, incluindo a idoneidade das políticas
contabilísticas, previsões, julgamentos, publicidade correspondente e sua constante
aplicação entre exercícios fiscais de uma forma de comunicação e documentação
adequada.
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d. Supervisionar atividades de auditoria interna, em particular:
I.

Aprovando e supervisionando, em coordenação com o CEO, o Plano Anual de
Auditoria Interna;

II. Aprovando e revisando a Norma de Auditoria Interna; e
III. Supervisionando, em coordenação com o CEO e o Management Team, a
implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.
e. Estabelecer uma relação permanente com o Auditor de Contas, zelando para que sejam
garantidas as condições de independência e a adequada prestação dos serviços pelos
auditores, atuando como interlocutor da Sociedade em qualquer das matérias
relacionadas com o processo de auditoria das contas, assim como receber e manter
informação sobre qualquer questão em matéria de auditoria de contas.
f. Realizar um relatório anual sobre a sua ação de supervisão, incluindo eventuais
limitações encontradas, e emitir a sua opinião sobre o relatório de gestão sobre as
contas e as propostas formuladas pelo Conselho de Administração. Receber as
comunicações sobre irregularidades em matéria financeira e contabilística, que sejam
apresentadas pelos empregados, acionistas da Sociedade ou entidades que tenham
um interesse direto e juridicamente tutelado em relação com a atividade da
Sociedade.
g. Contratar a prestação de serviços de peritos que colaborem com qualquer dos
membros da Comissão no exercício das suas funções, devendo a contratação e
remuneração de ditos peritos ter em conta a importância dos assuntos que lhes são
encomendados e a situação económica da Sociedade.
h. Realizar relatórios a pedido do Conselho e das suas Comissões.
i. Aprovar e supervisionar, em coordenação com o Management Team, o Plano de
Atividade Anual do Departamento de Corporate Compliance.
j. Analisar e monitorizar as recomendações sobre as medidas a adotar em situações de
incumprimento significativo.
k. Supervisionar o cumprimento da normativa e o alinhamento dos processos de
negociação com os requisitos do Sistema de Gestão de Compliance, com o propósito
de instaurar uma cultura sustentável de cumprimento na Sociedade.
d. Conhecer o processo de informação financeira e os sistemas de controlo internos.
e. Manter relações com os Auditores de Contas sobre questões que possam pôr em risco a
sua independência e quaisquer outras relacionadas com o processo de auditoria de contas,
bem como receber e manter informações sobre quaisquer outras questões que estejam
previstas na legislação de auditoria de contas e nas normas técnicas de auditoria vigentes
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em cada momento.
f. Informar periodicamente o Conselho de Administração da Sociedade sobre as relações
comerciais e legais a estabelecer entre a EDP-Energias de Portugal, S. A. ("EDP") ou
sociedades e outras entidades que se encontrem, em cada momento, sob o controlo
majoritário, direto ou indireto, 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 operações entre Entidades Relacionadas
efetuadas no exercício social correspondente.
h. Ratificar, nos prazos que correspondem segundo as necessidades de cada caso concreto,
a realização de operações entre a EDP e/ou as suas Entidades Relacionadas com a Sociedade
e / ou as suas Entidades Relacionadas sempre e quando o valor de tais operações supere os
montantes que para o efeito determine o Conselho de Administração.
i. Apresentar recomendações ao Conselho de Administração da Sociedade ou à Comissão
Executiva relativamente às operações entre a Sociedade e as suas Entidades Relacionadas
com a EDP e as suas Entidades Relacionadas.
j. Solicitar à EDP o acesso à informação necessária para a consecução das suas competências.
k. Quaisquer outras que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de Administração ou por estes
Estatutos.”
B. Funções de operações entre Partes Relacionadas:
A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas levará a cabo as seguintes
tarefas que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de Administração, sem prejuízo de
que o Conselho de Administração lhe encarregue outras:
a. Por delegação do Conselho de Administração:
(i)

analisar e, no seu caso, aprovar previamente as operações vinculadas (i) (a)
intragrupo ou (b) entre o Grupo EDP Renováveis e o Grupo EDP, cujo montante
ou valor seja inferior a 10 % do total das rubricas do ativo, segundo o último
balanço anual aprovado pela Sociedade, sempre que se realizem no âmbito da
gestão ordinária e em condições de mercado; e (ii) as operações que se
concertem em virtude de contratos cujas condições estandardizadas se
apliquem em massa a um elevado número de clientes, se realizem segundo
preços e a tarifas estabelecidos com carácter geral por quem atue como
fornecedor do bem ou serviço em questão, e cuja quantia não supere os 0,5 por
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cento do montante líquido da cifra de negócios da sociedade; e
(ii) informar periodicamente o Conselho de Administração sobre as transações que
a Comissão tenha aprovado como consequência da delegação anterior, da
equidade e transparência das mesmas e, no seu caso, do cumprimento dos
critérios legais aplicáveis.
b. Analisar e informar sobre qualquer modificação do Acordo Quadro formalizado pela
EDP e pela EDP Renováveis com data de 7 de maio de 2008.
c. Apresentar um relatório ao Conselho de Administração da Sociedade sobre as
operações entre partes vinculadas que devam ser aprovadas pelo Conselho de
Administração da EDPR SA ou pela sua Assembleia de Acionistas, conforme o
estabelecido na lei vigente, e que inclua: (i) informação sobre a natureza da
operação e da relação com a parte vinculada, (ii) a identidade da parte vinculada,
(iii) a data e o valor ou montante da contraprestação da operação e (iv) qualquer
outra informação necessária para determinar se esta é justa e razoável desde o
ponto de vista da sociedade e dos acionistas que não sejam partes vinculadas.
d. Solicitar à EDP o acesso à informação necessária para a consecução das suas
competências.
iv. Propõe-se a atualização de todas as referências incluídas nos Estatutos relativas à denominação
da Comissão de Nomeações e Retribuições, substituindo-as pela de "Comissão de Nomeações, e
Retribuições e Governo Societário" a fim de designar essa comissão de acordo com sua
especialização.
v. O artigo 529º quindecies. 1. da Lei de Sociedades de Capital estabelece os requisitos para a
composição da Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Societário, exigindo que a
mesma seja formada por um mínimo de dois conselheiros, que deverão ser independentes e de
entre os quais se designará o seu Presidente. Para estes efeitos, propõe-se a seguinte adaptação
dos parágrafos terceiro e quarto do artigo 29º:
“3. A Comissão de Nomeações, e Retribuições e Governo Societário estará formada por um
mínimo de 3 (três) e um máximo de 6 (seis) conselheiros, um dois dos quais independente,
exercerá o cargo de Presidente da Comissão serão independentes exercerá o cargo de Presidente
da Comissão. Os membros da Comissão Executiva não poderão ser membros da Comissão de
Nomeações, e Retribuições e Governo Societário. A nomeação dos membros da Comissão de
Nomeações, e Retribuições e Governo Societário corresponde ao Conselho de Administração.
4. Esta Comissão terá um Presidente, que será independente, e um Secretário, não sendo
necessário que este último tenha a condição de Conselheiro da Sociedade. Ambos os cargos serão
designados pelo Conselho.”
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vi. Por outro lado, considerando a proposta remetida pela Comissão de Nomeações, Retribuições e
Governo Societário, o Conselho de Administração considera conveniente atualizar a lista das
faculdades atribuídas à dita Comissão no Parágrafo quinto do artigo 29º, tal como se indica a
seguir:
“5. Sem prejuízo das funções legalmente atribuídas, as funções principais da Comissão de
Nomeações, Retribuições e Governo Societário consistem em assistir e informar o Conselho de
Administração sobre as nomeações (incluso por cooptação), reeleições, cessamentos e
retribuições do Conselho e dos seus cargos, assim como sobre a composição das distintas
Comissões do Conselho e a nomeação, retribuição e cesse do pessoal da alta direção. A Comissão
de Nomeações, Retribuições e Governo Societário informará igualmente o Conselho de
Administração sobre a política geral de retribuições e incentivos para os mesmos e para a alta
direção. Estas funções incluem o seguinte:
a. Definir os princípios e critérios relativos à composição do Conselho de Administração, à
seleção e à nomeação dos seus membros.
b. Propor a nomeação e a reeleição de Conselheiros, quando as mesmas devam realizar-se por
cooptação ou, em qualquer caso, para a sua submissão à Assembleia Geral por parte do
Conselho.
c. Propor ao Conselho de Administração os membros das distintas comissões.
d. Propor ao Conselho, dentro do estabelecido nos Estatutos, o sistema, distribuição e quantia
das retribuições dos conselheiros. De igual modo, e no seu caso, propor-se-ão ao Conselho
as condições dos contratos com os Conselheiros.
e. Informar e, no seu caso, propor ao Conselho de Administração a nomeação e/ou o cesse de
altos diretivos, assim como as condições dos seus contratos e, em geral, a definição das
políticas de contratação e retribuição de altos diretivos.
f.

Revisar e informar acerca dos planos de incentivos, complementos de pensões e programas
de retribuição.

g. Supervisionar e avaliar a idoneidade do modelo de governo corporativo adotado pela
Sociedade e o seu cumprimento com os modelos de governação aceites
internacionalmente, submetendo as recomendações pertinentes sobre esta matéria.
h. Supervisionar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e standards de governo
societário vigentes, promovendo e solicitando o intercâmbio de informação necessário
para o efeito.
i.

Quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídasn pela lei, pelos Estatutos sociais ou pelo
próprio Conselho de Administração.”
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3.5. Modificação do Artigo 31º (Relatório Anual de Governo Societário) dos Estatutos
Propõe-se a eliminação das referências específicas ao conteúdo mínimo do Relatório Anual de Governo
Societário previsto no Artigo 31º, como a seguir se indica:
“1. Sem prejuízo do disposto na normativa das jurisdições concretas em que, no seu caso, a Sociedade
esteja admitida a cotação, o Conselho de Administração elaborará anualmente um relatório Anual de
Governança Corporativa, que incluirá, como mínimo, as menções legalmente estabelecidas. e, em
particular, as seguintes:
a. Estrutura de propriedade da Sociedade, com informação relativa aos Acionistas com participações
significativas, indicando as percentagens de participação e as relações de índole familiar,
comercial, contratual ou societária que existam, assim como a sua representação no Conselho de
Administração; das participações acionistas dos membros do Conselho de Administração que
deverão comunicar à Sociedade, e da existência dos pactos parassociais comunicados à própria
Sociedade e à Comissão Nacional do Mercado de Valores, e, no seu caso, depositados no Registo
Comercial. Da mesma forma, será informado sobre a auto-carteira da Sociedade e suas variações
significativas.
b. Estrutura da administração da Sociedade, com informações relativas à composição, regras de
organização e funcionamento do Conselho de Administração e de suas comissões; identidade e
remuneração dos seus membros, funções e cargos dentro da Sociedade, suas relações com
acionistas com participações significativas, indicando a existência de conselheiros cruzados ou
vinculados e os procedimentos de seleção, remoção ou reeleição.
c. Operações vinculadas da Sociedade com seus acionistas e seus conselheiros e cargos diretivos e
operações intra-grupo.
d. Sistemas de controlo de risco.
e. Funcionamento da Assembleia Geral, com informação relativa ao desenvolvimento das reuniões
que celebre.
f.

Grau de acompanhamento das recomendações de governança corporativa, ou, no seu caso, a
explicação da falta de acompanhamento dessas recomendações.

2. O referido relatório será posto à disposição dos Acionistas, junto com o resto da documentação que
deva ser facilitada por ocasião da convocatória da Assembleia Geral Ordinária. Adicionalmente, o referido
relatório será objeto da publicidade que a normativa aplicável disponha.”
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4.

PROPOSTA DE ACORDO

De acordo com as indicações recolhidas no presente relatório, o texto integral da proposta de acordo
que se propõe submeter à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas é o seguinte:
Nono. -

Alteração Estatutária, para dar cumprimento à Lei de Sociedades de Capital: artigo
1º, artigo 12º, artigo 13º ,artigo 14º, artigo 15º, artigo 22º, artigo 23º, artigo 26º,
artigo 27º, artigo 28º, artigo 29º e artigo 31º dos estatutos sociais.

Em conformidade com o relatório justificativo emitido pelo Conselho de Administração no dia 15 de
fevereiro de 2022, que foi posto à disposição dos acionistas por ocasião da convocatória da Assembleia
Geral Ordinária de Acionistas, propõe-se a modificação dos artigos dos estatutos sociais a seguir
indicados, em conformidade com o artigo 197º bis da Lei de Sociedades de Capital:
Nono.1. Modificação do artigo 1º (denominação social) dos estatutos sociais
Modificar o artigo 1º dos estatutos sociais com a finalidade de adaptar a normativa aplicável à atual
legislação em vigor sobre as sociedades de capital.
REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

“Artigo 1º.- DENOMINAÇÃO SOCIAL

“Artigo 1º.- DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedade denomina-se "EDP RENOVÁVEIS,
Sociedade ANÓNIMA" e reger-se-á pelos
presentes Estatutos, pela Lei das Sociedades
Anónimas e demais normas que lhe sejam
aplicáveis.”

A Sociedade denomina-se "EDP RENOVÁVEIS,
Sociedade ANÓNIMA" e reger-se-á pelos
presentes Estatutos, pela Lei de Sociedades de
Capital e demais normas que lhe sejam
aplicáveis.”

Nono.2. Modificação dos artigos 12º (convocatória), 13º (assembleias ordinárias e extraordinárias),
14º (direito à informação) e 15º (direito de assistência, representação e voto) dos estatutos sociais
Modificar os artigos 12º, 13º, 14º e 15º dos estatutos sociais, com a finalidade de adaptar o
procedimento de convocatória da Assembleia Geral de Acionistas, as competências da Assembleia, bem
como os mecanismos à disposição dos acionistas para o exercício dos direitos de informação, assistência
e voto às novidades introduzidas pela Lei 5/2021, de 12 de abril, pela qual se modifica a Lei de Sociedades
de Capital, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/2012, de 2 de julho, e outras normas financeiras,
no que respeita ao fomento do envolvimento a longo prazo dos acionistas nas sociedades submetidas a
cotação (a "Lei das Sociedades Cotadas") Lei 5/2021”). Os referidos artigos, com derrogação expressa
da sua atual redação, terão o seguinte teor literal:
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REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

“Artigo 12º.- Convocatória

“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.

1. As Assembleias Gerais deverão ser
convocadas
pelo
Conselho
de
Administração, e, em seu nome, pelo
Presidente ou pelo Vice-Presidente do
Conselho de Administração, ou, no seu caso,
pelos liquidadores da Sociedade.

2. O conselho é obrigado a concordar com a
convocatória
da
Assembleia
Geral
Extraordinária
para
conhecer
das
proposições que apresentem acionistas que
assim o solicitem na forma assinalada na lei,
se representarem, pelo menos, um três (3% )
por cento do capital social; exigindo-se que
com a solicitude de convocatória se
acompanhem as certificações acreditador da
titularidade das ações que representem a
dita parte de capital como de propriedade
dos solicitantes. Neste caso, após ter
requerido notarialmente os conselheiros, a
Assembleia deverá ser convocada para
celebrar-se dentro do prazo legalmente
previsto.

2. O Conselho está obrigado a acordar a
convocatória da Assembleia Geral para
conhecer as propostas dos Acionistas que
assim o solicitem na forma indicada na lei,
quando estes representem pelo menos dois
(2% ) por cento do capital social, exigindo-se
que o pedido de convocatória se faça
acompanhar
das
certificações
comprovativas da titularidade das ações que
representem a referida parte do capital
como sendo de propriedade dos solicitantes.
Neste caso, depois de requerido
notarialmente
aos
Conselheiros,
a
Assembleia deverá ser convocada para que
seja celebrada dentro do prazo legalmente
previsto.

3. A convocatória será feita mediante anúncio
publicado no Diário Oficial do Registo
Comercial e na página web da Sociedade,
pelo menos um (1) mês antes da data fixada
para a sua celebração.

3. A divulgação do anúncio da convocatória
far-se-á pelo menos um (1) mês antes da
data fixada para sua celebração e utilizando
os meios previstos pela normativa vigente.

4. Em caso de que a Sociedade cotize num país
estrangeiro, a convocatória publicar-se-á
igualmente segundo o disposto na normativa
de aplicação no mesmo.

4. Se a Sociedade estiver admitida a cotação
num país estrangeiro, a convocatória
publicar-se-á igualmente nos termos
dispostos pela normativa aplicável nesse
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país.
5. O anúncio conterá todas as menções exigidas
pela lei e expressará o lugar, que poderá ser
qualquer localidade em Espanha coincidente
ou não com a da Sede social, data e hora da
reunião em primeira convocatória e todos os
assuntos que hão de tratar. Poderá
igualmente fazer-se constar a data em que,
se procedesse, se reunirá a Assembleia em
segunda convocatória.”

5. O anúncio conterá todas as menções
exigidas pela lei, com indicação do lugar,
que poderá ser qualquer localidade em
Espanha coincidente ou não com a da Sede
social, a data e a hora da reunião em
primeira convocatória e todos os assuntos a
tratar. O anúncio da convocatória poderá
igualmente incluir a data em que, se
proceder, se celebrará a Assembleia em
segunda convocatória.”

“Artigo 13º.- ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁRIAS

“Artigo 13º.- ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁRIAS
1. É competência da Assembleia Geral
deliberar e adotar acordos sobre os
seguintes assuntos:
a. A aprovação das contas anuais, a
aplicação do resultado e a aprovação da
gestão social.
b. A nomeação e afastamento dos
administradores, dos liquidadores e, no
seu caso, dos auditores de contas, bem
como o exercício da ação social de
responsabilidade contra qualquer deles.
c. A alteração dos estatutos sociais.
d. O aumento e a redução do capital social.
e. A supressão ou limitação do direito de
Subscrição preferente e de assunção
preferente.
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f.

A aquisição, alienação ou contribuição
para outra sociedade de ativos
essenciais. Considera-se que um ativo
tem carácter essencial quando o
montante da operação exceder os vinte e
cinco por cento (25%) do valor dos ativos
constantes no último balanço aprovado.

g. A transformação, a fusão, a cisão ou a
cessão global do ativo e do passivo e a
transferência do domicílio para o
estrangeiro.
h. A dissolução da Sociedade.
i.

A aprovação do balanço final de
liquidação.

j.

A
transferência
para
entidades
dependentes de atividades essenciais
desenvolvidas até esse momento pela
própria sociedade, embora esta
mantenha o pleno domínio sobre
aquelas.

k. As operações cujo efeito seja equivalente
ao da liquidação da Sociedade.
l.

A política de remuneração dos
conselheiros nos termos estabelecidos
pela lei.

m. Quaisquer outros assuntos que a lei ou os
estatutos determinem.
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1. Dentro dos seis (6) primeiros meses de cada
ano se reunirá a Assembleia Geral Ordinária,
cujas atribuições são as seguintes:

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro
dos seis (6) primeiros meses de cada ano, para
analisar a gestão social, aprovar, no seu caso, as
contas do exercício anterior, o relatório de gestão
e decidir sobre a aplicação do resultado.

a. Censurar a gestão social, aprovar, no seu
caso, as contas do exercício anterior, o
relatório de gestão e decidir sobre a
aplicação do resultado.
b. Proceder à nomeação e renovação do
Conselho de Administração na forma que
previnem estes Estatutos e as disposições
legais vigentes, cobrindo ou amortizando
as vagas que nele se produzam e
ratificando, de ser o caso, as nomeações
de conselheiros feitas provisoriamente
pelo Conselho.
c. Designar os Auditores de contas.
d. Deliberar e decidir sobre as proposições
que lhe sejam submetidas pelo Conselho
de Administração.
e. Quaisquer
outras
atribuições
estabelecidas na legislação vigente.
2. Toda Assembleia Geral que não seja a
prevista no número anterior terá a
consideração de extraordinária e reunir-se-á,
em qualquer época do ano, sempre que o
Conselho de Administração O considere
oportuno.”

2. Toda Assembleia Geral que não seja a prevista
no número anterior terá a consideração de
extraordinária e poderá celebrar-se em
qualquer época do ano, sempre que o
Conselho de Administração o considere
oportuno.”
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“Artigo 14º.- DIREITO DE INFORMAÇÃO

“Artigo 14º.- DIREITO DE INFORMAÇÃO

1. Até o quinto (5º) dia anterior ao previsto
para a celebração da Assembleia, os
acionistas poderão solicitar do Conselho de
Administração
as
informações
ou
esclarecimentos que considerem precisos
acerca dos assuntos compreendidos na
ordem do dia, ou formular por escrito as
perguntas que considerem pertinentes.

1. Até ao quinto (5º) dia anterior ao dia
previsto para a celebração da Assembleia, os
acionistas poderão solicitar ao Conselho de
Administração
as
informações
e
esclarecimentos que considerem oportunos
sobre dos assuntos compreendidos na
ordem do dia, ou formular por escrito as
perguntas que considerem pertinentes.
Além disso, os acionistas poderão solicitar
aos administradores, por escrito e dentro do
mesmo prazo, ou verbalmente durante a
celebração
da
Assembleia,
os
esclarecimentos que considerem pertinentes
sobre a informação acessível ao público que
a Sociedade tenha proporcionado à
autoridade do mercado em que as ações da
Sociedade estejam admitidas a negociação
em conformidade com o previsto na lei,
desde a realização da última Assembleia
Geral e sobre o relatório do auditor.

2. Os conselheiros são obrigados a fornecer as
informações por escrito até ao dia da
realização da Assembleia Geral.

2. Os conselheiros estão obrigados a facilitar a
informação por escrito até ao dia da
celebração da Assembleia Geral.

3. Durante a realização da Assembleia Geral, os
acionistas poderão solicitar verbalmente as
informações ou esclarecimentos que
considerem convenientes acerca dos
assuntos compreendidos na ordem do dia.

3. Durante a celebração da Assembleia Geral,
os acionistas poderão solicitar verbalmente
as informações ou esclarecimentos que
considerem convenientes sobre os assuntos
compreendidos na Ordem do Dia.
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4. Os Conselheiros estarão obrigados a
proporcionar a informação solicitada ao
abrigo dos dois pontos anteriores, em
conformidade com o disposto nos presentes
Estatutos, no Regulamento da Assembleia
Geral e na lei vigente, salvo quando essa
informação não seja necessária para a tutela
dos direitos do sócio, ou existam razões
objetivas para considerar que poderia ser
utilizada para fins extra sociais ou quando a
sua publicidade prejudique a sociedade ou as
sociedades vinculadas.

4. Os Conselheiros estarão obrigados a
proporcionar a informação solicitada ao
abrigo dos dois pontos anteriores, em
conformidade com o disposto nos presentes
Estatutos, no Regulamento da Assembleia
Geral e na lei vigente, salvo quando essa
informação não seja necessária para a
tutela dos direitos do sócio, ou existam
razões objetivas para considerar que
poderia ser utilizada para fins extra sociais
ou quando a sua publicidade prejudique a
sociedade ou as sociedades vinculadas.

“Artigo 15º.- DIREITO
REPRESENTAÇÃO E VOTO

“Artigo 15º.- DIREITO
REPRESENTAÇÃO E VOTO

DE

ASSISTÊNCIA,

DE

ASSISTÊNCIA,

1. Poderão participar das Assembleias Gerais
todos os acionistas.

1. Poderão assistir às Assembleias Gerais todos
os acionistas.

2. Para poder exercer o direito de assistência à
Assembleia, os Acionistas deverão figurar
inscritos como titulares legítimos das ações
no correspondente registo de anotações em
conta, com um mínimo de cinco (5) dias de
antecedência em relação à data da
celebração da Assembleia Geral.

2. Para poder exercer o direito de assistência à
Assembleia, os Acionistas deverão figurar
inscritos como titulares legítimos das ações
no correspondente registo de anotações em
conta, com um mínimo de cinco (5) dias de
antecedência em relação à data da
celebração da Assembleia Geral.
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3. Qualquer acionista com direito de assistência
poderá fazer-se representar na Assembleia
Geral por outra pessoa, ainda que esta não
seja acionista. A representação é sempre
revogável. A assistência pessoal à
Assembleia do representado terá valor de
revogação. O Conselho de Administração
poderá exigir na convocatória da Assembleia
Geral que as delegações de representação
dos acionistas devam atuar em poder da
Sociedade com uma antecedência de até dois
(2) dias em relação à data de celebração da
Assembleia, indicando o nome do
representante.

3. Qualquer acionista com direito de
assistência poderá fazer-se representar na
Assembleia Geral por outra pessoa, ainda
que esta não seja acionista. Um mesmo
acionista não poderá estar representado por
mais de um representante na mesma
Assembleia, salvo quando for titular de
ações em diferentes contas de valores
diferentes, em cujo caso poderá nomear
mais do que um representante para que
assista à Assembleia. A representação é
sempre revogável. A assistência pessoal à
Assembleia do representado terá valor de
revogação. A representação é sempre
revogável. A assistência pessoal à
Assembleia do representado terá valor de
revogação. O Conselho de Administração
poderá exigir na convocatória da
Assembleia Geral que as delegações de
representação dos acionistas devam constar
em poder da Sociedade com uma
antecedência de até dois (2) dias em relação
à data de celebração da Assembleia,
indicando o nome do representante.

4. Cada ação dá direito a um voto. Não terão
direito a voto as ações emitidas sem este
direito, salvo nos casos previstos na
legislação vigente.

4. Cada ação confere direito a um voto. Não
terão direito a voto as ações emitidas sem
este direito, salvo nos casos previstos na
legislação vigente.

5. Com autorização do Presidente, poderão
assistir às Assembleias Gerais os diretores,
gestores e outras pessoas que formem parte
da organização da Sociedade, assim como
convidados.

5. Com autorização do Presidente, poderão
assistir às Assembleias Gerais os diretores,
gestores e outras pessoas que formem parte
da organização da Sociedade, assim como
convidados.
6. Prevê-se a
Assembleia
que seja
identidade
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possibilidade de assistência à
por meios telemáticos, sempre
devidamente garantida a
do sujeito e se coloque

previamente à sua disposição, a informação
acerca de prazos, formas e modos de
exercício dos direitos dos acionistas
previstos pelo Conselho de Administração,
para permitir o adequado desenvolvimento
dos trabalhos da Assembleia.
7. De igual modo, contempla-se a possibilidade
de convocar Assembleias pelo Conselho de
Administração para a sua celebração por
meios exclusivamente telemáticos, sem
assistência presencial dos acionistas ou dos
seus representantes, sempre que a
identidade e legitimação dos mesmos esteja
devidamente garantida e que todos os
assistentes possam participar efetivamente
na reunião através dos meios de
comunicação à distância apropriados. A
Assembleia
celebrada
por
meios
exclusivamente telemáticos considerar-se-á,
em qualquer caso, como celebrada no
domicílio social, independentemente da
localização do Presidente da Assembleia.
6. Prevê-se que os Acionistas poderão também
emitir o seu voto sobre as propostas relativas
aos pontos compreendidos na ordem do dia
por correio ou mediante comunicação
eletrónica, sendo imprescindível para a sua
validação que o voto seja recebido pela
Sociedade antes das vinte e quatro (24) horas
do dia anterior ao dia previsto para a
celebração da Assembleia Geral na primeira
convocatória.

8. Por outro lado, os Acionistas poderão
também emitir o seu voto sobre as
propostas
relativas
aos
pontos
compreendidos na ordem do dia por correio
ou mediante comunicação eletrónica, sendo
imprescindível para a sua validação que o
voto seja recebido pela Sociedade antes das
vinte e quatro (24) horas do dia anterior ao
dia previsto para a celebração da
Assembleia Geral.
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7. O voto por correio será emitido remetendo à
Sociedade um texto em que conste este,
acompanhado pelo cartão de assistência
emitida pela entidade ou entidades
encarregadas da manutenção do registo de
anotações em conta.

9. O voto por correio emitir-se-á remetendo à
Sociedade boletim de voto devidamente
preenchido e assinado, acompanhado do
respetivo certificado de titularidade das
ações, emitido em conformidade com os
requisitos legais.

8. O voto mediante comunicação eletrónica
emitir-se-á com a inclusão de assinatura
eletrónica reconhecida, ou outro sistema
que, no entender do Conselho de
Administração, seja suficiente
para
assegurar a autenticidade e a identificação
do acionista que exerce o direito ao voto. Em
qualquer caso, a comunicação eletrónica
deverá fazer-se acompanhar de cópia
eletrónica do cartão de participação e voto.

10. O voto mediante comunicação eletrónica
emitir-se-á com a inclusão de assinatura
eletrónica reconhecida, ou outro sistema
que, no entender do Conselho de
Administração, seja suficiente para
assegurar a autenticidade e a identificação
do acionista que exerce o direito ao voto. Em
qualquer caso, a comunicação eletrónica
deverá fazer-se acompanhar do certificado
de titularidade das ações emitido em
conformidade com os requisitos legais.

9. O voto emitido à distância a que se refere
este artigo ficará sem efeito:

11. O voto emitido à distância a que se refere
este artigo ficará sem efeito:

a. Por revogação posterior e expressa,
efetuada pelo mesmo meio utilizado
para a emissão do voto, dentro do prazo
estabelecido para o efeito.

a. Por revogação posterior e expressa,
efetuada pelo mesmo meio utilizado
para a emissão do voto, dentro do prazo
estabelecido para o efeito.

b. Por assistência pessoal à Assembleia
Geral do Acionista que o emitiu, ou do
seu representante.

b. Por assistência pessoal à Assembleia
Geral do Acionista que o emitiu, ou do
seu representante.

10. Os acionistas que emitam o seu voto à
distância
serão
considerados
como
presentes, para efeitos da constituição da
Assembleia Geral em questão.

12. Os acionistas que emitam o seu voto à
distância serão considerados como
presentes, para efeitos da constituição da
Assembleia Geral em questão.

11. O Conselho de Administração poderá
desenvolver o sistema de voto anterior,
estabelecendo as regras, meios e
procedimentos adequados ao estado da

13. O Conselho de Administração poderá
desenvolver o sistema de voto anterior,
estabelecendo as regras, meios e
procedimentos adequados ao estado da
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técnica para instrumentar a emissão do voto
e o outorgamento da representação por
meios eletrónicos”

técnica para instrumentar a emissão do voto
e o outorgamento da representação por
meios eletrónicos”

Nono.3. Modificação dos artigos 22º (Presidente e Secretário do Conselho), 23º (limitações para ser
conselheiro. vagas) e 26º (remuneração dos conselheiros) dos estatutos sociais
Modificar os artigos 22º e 23º dos estatutos sociais, com a finalidade de adaptar o seu conteúdo ao
procedimento para a designação do presidente do Conselho de Administração e aos requisitos para
poder ser designado como Conselheiro em caso de se produzirem vagas no Conselho de Administração,
de acordo com as novidades introduzidas pela Lei 5/2021; assim como o artigo 26º, com a finalidade de
adaptar o sistema de remuneração dos conselheiros previsto nos estatutos sociais à nova Política de
Retribuições dos Conselheiros da EDP Renováveis, S. A. para o período 2023-2025, que foi submetida a
aprovação como ponto oitavo da ordem do dia, assim como recolher a obrigação de emitir um relatório
sobre remunerações dos conselheiros com carácter anual, conforme seja requerido nos termos da lei. Os
referidos artigos, com derrogação expressa da sua atual redação, passarão a ter o seguinte teor literal:
REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

ARTIGO 22º.- PRESIDENTE E SECRETÁRIO DO
CONSELHO

ARTIGO 22º.- PRESIDENTE E SECRETÁRIO DO
CONSELHO

1. Se a Assembleia Geral não o fizer, el Conselho
poderá designar entre os seus membros a
pessoa que deverá ocupar a Presidência do
mesmo, que desempenhará esse cargo
durante a totalidade do mandato de
Conselheiro que ostentava no momento da
designação.

1. O Conselho designará entre os seus
membros a pessoa que deverá ocupar a
Presidência do mesmo, que desempenhará
esse cargo durante a totalidade do mandato
de Conselheiro que ostentava no momento
da sua designação.

2. O Conselho poderá ainda designar um Vicepresidente,
podendo
conceder-lhe
faculdades executivas.

2. O Conselho poderá ainda designar um Vicepresidente,
podendo
conceder-lhe
faculdades executivas.
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3. O Conselho designará também um Secretário
do Conselho, e, no seu caso, se o considerar
oportuno, um Vice-secretário, nenhum dos
quais terá que ter necessariamente a
condição de Conselheiro, embora sim a de
Letrado. Na ausência do Secretário Titular,
ou, no seu caso, do Vice-secretário, exercerá
as funções de Secretário o Conselheiro de
menor idade.

3. O Conselho designará também um Secretário
do Conselho, e, no seu caso, se o considerar
oportuno, um Vice-secretário, nenhum dos
quais terá que ter necessariamente a
condição de Conselheiro, embora sim a de
Letrado. Na ausência do Secretário Titular,
ou, no seu caso, do Vice-secretário, exercerá
as funções de Secretário o Conselheiro de
menor idade.

4. Corresponde ao Presidente do Conselho a
presidência da Sociedade, e a sua plena
representação com uso da assinatura social,
na execução dos acordos da Assembleia
Geral, do Conselho de Administração e, no
seu caso, da sua Comissão Executiva.

4. Corresponde ao Presidente do Conselho a
presidência da Sociedade, e a sua plena
representação com uso da assinatura social,
na execução dos acordos da Assembleia
Geral, do Conselho de Administração e, no
seu caso, da sua Comissão Executiva.

“ARTIGO 23º.- LIMITAÇÕES
CONSELHEIRO. VAGAS

“ARTIGO 23º. LIMITAÇÕES
CONSELHEIRO. VAGAS

PARA

SER

PARA

SER

1. Não podem ser designados Conselheiros da
Sociedade:

1. Não podem ser designados Conselheiros da
Sociedade:

a. As pessoas que sejam administradoras
ou que tenham relação com alguma
sociedade competidora com a EDP
RENOVÁVEIS, S.A., assim como aquelas
pessoas que tenham relação familiar
com as anteriores. Para estes efeitos,
entender-se-á, em qualquer caso, que
uma sociedade é competidora da EDP
RENOVÁVEIS, S.A. quando, direta ou
indiretamente, se dedique à produção,
armazenamento,
transporte,
distribuição,
comercialização
ou
fornecimento de eletricidade ou de gases
combustíveis e igualmente quando
tenham interesses opostos aos da EDP
RENOVÁVEIS,
S.A.
a
sociedade

a. As pessoas que sejam administradoras
ou que tenham relação com alguma
sociedade competidora com a EDP
RENOVÁVEIS, S.A., assim como aquelas
pessoas que tenham relação familiar com
as anteriores. Para estes efeitos,
entender-se-á, em qualquer caso, que
uma sociedade é competidora da EDP
RENOVÁVEIS, S.A. quando, direta ou
indiretamente, se dedique à produção,
armazenamento,
transporte,
distribuição,
comercialização
ou
fornecimento de eletricidade ou de gases
combustíveis e igualmente quando
tenham interesses opostos aos da EDP
RENOVÁVEIS,
S.A.
a
sociedade
28

competidora ou qualquer das sociedades
do seu Grupo, assim como os
Conselheiros, empregados, advogados,
assessores ou representantes de
qualquer destas. Em nenhum caso se
considerarão
competidoras
as
sociedades pertencentes ao mesmo
Grupo que a EDP RENOVÁVEIS, S.A.,
inclusive no estrangeiro.

competidora ou qualquer das sociedades
do seu Grupo, assim como os
Conselheiros, empregados, advogados,
assessores ou representantes de
qualquer destas. Em nenhum caso se
considerarão
competidoras
as
sociedades pertencentes ao mesmo
Grupo que a EDP RENOVÁVEIS, S.A.,
inclusive no estrangeiro.

b. As pessoas que se encontrem em
qualquer
outro
suposto
de
incompatibilidade ou proibição legal ou
estatutariamente estabelecido.

b. As pessoas que se encontrem em
qualquer
outro
suposto
de
incompatibilidade ou proibição legal ou
estatutariamente estabelecido.

2. Se durante o prazo para o qual foram
nomeados os conselheiros se produzirem
vagas, por qualquer motivo, o Conselho
poderá designar entre os acionistas as
pessoas para ocupar essas vagas até que se
reúna a Primeira Assembleia Geral.

2. Se durante o prazo para o qual foram
nomeados os Conselheiros se produzirem
quaisquer vagas, por qualquer motivo, o
Conselho poderá designar as pessoas para
ocupar essas vagas até que se reúna a
Primeira Assembleia Geral.

3. A eleição dos membros do Conselho realizase por meio de votação. Para este efeito, as
ações agrupadas voluntariamente, até
constituir uma cifra do capital social igual ou
superior à que resulte de dividir este último
pelo número de vogais do Conselho, terão
direito a designar os que, superando frações
inteiras, se deduzam da correspondente
proporção.

3. A eleição dos membros do Conselho realizase por meio de votação. Para este efeito, as
ações agrupadas voluntariamente, até
constituir uma cifra do capital social igual ou
superior à que resulte de dividir este último
pelo número de vogais do Conselho, terão
direito a designar os que, superando frações
inteiras, se deduzam da correspondente
proporção.

4. No caso de se fazer uso desta faculdade de
representação proporcional, as ações assim
agrupadas não intervirão na votação dos
restantes membros do Conselho.”

4. No caso de se fazer uso desta faculdade de
representação proporcional, as ações assim
agrupadas não intervirão na votação dos
restantes membros do Conselho.”
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"ARTIGO 26º.
CONSELHEIROS

-

REMUNERAÇÃO

DOS

"ARTIGO 26º.
CONSELHEIROS

1. Os conselheiros serão remunerados,
consistindo a sua remuneração (i) num valor
fixo que será determinada anualmente pela
Assembleia Geral para o conjunto do
Conselho e (ii) em dietas por assistência às
reuniões do Conselho.

-

REMUNERAÇÃO

DOS

1. Os Conselheiros na sua condição de tal,
serão remunerados, consistindo a sua
remuneração (i) num montante fixo e (ii) em
dietas por assistência às reuniões do
Conselho.

2. Os membros do Conselho de Administração
que desempenhem funções executivas terão
direito a receber adicionalmente, pelo
desempenho de ditas funções, as
remunerações previstas nos contratos que,
no seu caso, subscrevam para estes efeitos.
Ditas remunerações ajustar-se-ão à política
de remunerações dos Conselheiros.
2. Adicionalmente, prevê-se expressamente
que
os
Conselheiros
possam
ser
remunerados com a entrega de ações da
Sociedade, direitos de opção sobre ações ou
de outros valores que outorguem o direito à
obtenção de ações, ou mediante sistemas
retributivos referenciados ao valor das
ações. A aplicação dos referidos sistemas de
retribuição requererá, em qualquer caso, o
acordo da Assembleia Geral de acionistas,
conforme os termos e condições requeridos
pelas disposições legais vigentes.

3. Adicionalmente, prevê-se expressamente
que os Conselheiros possam ser
remunerados com a entrega de ações da
Sociedade, direitos de opção sobre ações ou
de outros valores que outorguem o direito à
obtenção de ações, ou mediante sistemas
retributivos referenciados ao valor das
ações. A aplicação dos referidos sistemas de
retribuição requererá, em qualquer caso, o
acordo da Assembleia Geral de acionistas,
conforme os termos e condições requeridos
pelas disposições legais vigentes.

3. O montante total das remunerações que a
Sociedade pode satisfazer ao conjunto dos
seus Conselheiros pelos conceitos previstos
nos parágrafos precedentes não poderá
exceder o montante que para esse efeito
determine a Assembleia Geral de Acionistas.

4. O montante total das remunerações que a
Sociedade pode satisfazer ao conjunto dos
seus Conselheiros pelos conceitos previstos
nos parágrafos precedentes não poderá
exceder o montante que para esse efeito
determine a Assembleia Geral de Acionistas
e que conste na política de remunerações
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dos conselheiros.
4. Os direitos e deveres de toda classe
derivados da pertença ao Conselho de
Administração, serão compatíveis com
quaisquer outros direitos e obrigações, de
carácter fixo ou variável, que possam
corresponder aos conselheiros por aquelas
outras relações laborais ou profissionais que,
no seu caso, desempenhem na Sociedade. As
retribuições variáveis que derivem dos
correspondentes contratos, ou de qualquer
outro conceito incluída a sua pertença ao
órgão de administração, serão pagas com
um montante cujo limite máximo anual será
determinado pela Assembleia Geral de
Acionistas e previsto na política de
remuneração dos conselheiros.

5. Os direitos e deveres de toda classe
derivados da pertença ao Conselho de
Administração, serão compatíveis com
quaisquer outros direitos e obrigações, de
carácter fixo ou variável, que possam
corresponder aos conselheiros por aquelas
outras relações laborais ou profissionais
que, no seu caso, desempenhem na
Sociedade. As retribuições variáveis que
derivem dos correspondentes contratos, ou
de qualquer outro conceito incluída a sua
pertença ao órgão de administração, serão
pagas respeitando o limite máximo anual
determinado pela Assembleia Geral de
Acionistas e previsto na política de
remuneração dos conselheiros.

5. As quantias determinadas pela Assembleia
Geral permanecerão sem variação enquanto
não forem modificadas por outro acordo da
mesma.

6. As quantias determinadas pela Assembleia
Geral
permanecerão
sem
variação
enquanto não forem modificadas por outro
acordo da mesma.

6. A distribuição e a quantia exata
correspondente a cada Conselheiro, a
periodicidade e demais detalhes da sua
cobrança serão determinadas pelo próprio
Conselho de Administração, mediante
proposta prévia da Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário, que
estará facultada nos mais amplos termos
para o efeito, sempre e quando estas
condições não tenham sido estabelecidas
pela Assembleia Geral.”

7. A distribuição e a quantia exata
correspondente a cada Conselheiro, a
periodicidade e demais detalhes da sua
cobrança serão determinadas pelo próprio
Conselho de Administração, mediante
proposta prévia da Comissão de
Nomeações, Retribuições e Governo
Societário, que estará facultada nos mais
amplos termos para o efeito, sempre e
quando estas condições não tenham sido
estabelecidas pela Assembleia Geral.
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8. O Conselho de Administração elaborará
anualmente um relatório anual sobre a
remuneração dos membros do Conselho de
Administração em conformidade com a lei
aplicável.”

Nono. 4. Modificação dos artigos 27º (Comissão Executiva), 28º (Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas) e 29º (Comissão de Nomeações e Retribuições) dos estatutos sociais
Atualizar todas as referências incluídas nos estatutos sociais relativas à denominação da Comissão de
Nomeações e Retribuições e substituí-las pela de " Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo
Societário", com o objeto de designar essa comissão de acordo com a sua especialização. Além disso,
modificar os artigos 27º, 28º e 29º com a finalidade de atribuir a cada uma das comissões dependentes
do Conselho de Administração as funções necessárias, com base nas melhores práticas de mercado e no
cumprimento normativo, as recomendações de boa governança e de refletir fielmente as funções que
correspondem a cada Comissão. Finalmente, modificar os artigos 28º e 29º no referente à composição
dos membros da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas e da Comissão de Nomeações e
Retribuições, em conformidade com as novidades introduzidas pela Lei 5/2021. Os referidos artigos, com
derrogação expressa da sua atual redação, passarão a ter o seguinte teor literal:
REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

"ARTIGO 27. - COMISSÃO EXECUTIVA

" ARTIGO 27. - COMISSÃO EXECUTIVA

1. O Conselho de Administração fica facultado
para que, se o considerar oportuno, criar no
seu seio uma Comissão Executiva com a
composição, atribuições e normas de
funcionamento que estime adequadas. A
Comissão Executiva poderá ter delegadas a
seu favor todas as faculdades do Conselho de
Administração, legal e estatutariamente
delegáveis. A Comissão Executiva estará
composta pelos Conselheiros que o Conselho
de Administração designe, com o voto
favorável de dois terços dos Conselheiros, e a
sua renovação realizar-se-á no tempo, forma
e número estabelecidos nas suas regras de

1. O Conselho de Administração fica facultado
para que, se o considerar oportuno, criar no
seu seio uma Comissão Executiva com a
composição, atribuições e normas de
funcionamento que estime adequadas. A
Comissão Executiva poderá ter delegadas a
seu favor todas as faculdades do Conselho
de Administração, legal e estatutariamente
delegáveis. A Comissão Executiva estará
composta pelos Conselheiros que o Conselho
de Administração designe, com o voto
favorável de dois terços dos Conselheiros, e
a sua renovação realizar-se-á no tempo,
forma e número estabelecidos nas suas
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funcionamento.

regras de funcionamento.

2. Sem prejuízo do disposto na legislação de
aplicação, eem nenhum caso poderão ser
objeto de delegação por parte do Conselho
de Administração a favor da Comissão
Executiva, as seguintes faculdades:

2. Eem nenhum caso poderão ser objeto de
delegação por parte do Conselho de
Administração a favor da Comissão
Executiva, as faculdades indelegáveis do
Conselho estabelecidas na legislação
vigente, bem como aquelas que, no seu caso,
estejam previstas no regulamento do
Conselho de Administração.

a. Eleição do Presidente do Conselho de
Administração;
b. Nomeação de
cooptação;

administradores

por

c. Solicitação
de
convocatória
ou
convocatória de Assembleias Gerais e a
elaboração da ordem do dia e da
proposta de acordos;
d. Elaboração e formulação das Contas
Anuais e do Relatório de Gestão e
apresentação à Assembleia Geral;
e. Mudança da Sede social;
f.

Elaboração e aprovação de projetos de
fusão, cisão ou transformação da
Sociedade;

g. Supervisão do efetivo funcionamento das
comissões que se tenham constituído e
da atuação dos órgãos delegados e dos
diretivos designados;
h. Determinação das políticas e estratégias
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gerais da sociedade;
i.

Autorização ou dispensa das obrigações
decorrentes do dever de lealdade;

j.

A
sua
própria
funcionamento;

organização

e

k. A formulação de qualquer tipo de
relatório exigido por lei ao órgão de
administração, sempre e quando a
operação a que se refere o relatório não
possa ser delegada;
l.

A nomeação e destituição dos diretores
delegados da sociedade, bem como o
estabelecimento das condições do seu
contrato;

m. A nomeação e destituição dos diretores
que tivessem dependência direta do
conselho ou de algum dos seus membros,
assim como o estabelecimento das
condições básicas dos seus contratos,
incluindo a sua remuneração;
n. As decisões relativas à remuneração dos
conselheiros, no âmbito estatutário e, no
seu caso, da política de remunerações
aprovada pela Assembleia Geral;
o. A política relativa às ações próprias; e
p. As faculdades que a Assembleia Geral
tenha delegado no Conselho de
Administração, salvo quando tenha sido
expressamente autorizado por ela para
as subdelegar.
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3. A Comissão Executiva estará formada por
um mínimo de quatro (4) e um máximo de
sete (7) Conselheiros, cabendo ao Conselho
determinar o número exato dos seus
membros. O Presidente da Comissão
Executiva será o Presidente do Conselho de
Administração ou o Conselheiro que seja
nomeado pelo Conselho de Administração
para estes efeitos e, em sua ausência, o
membro da Comissão Executiva que para tal
cargo seja designado pelo Conselho. O
Secretário da Comissão Executiva será o do
Conselho de Administração e, em sua
ausência, o Vice-secretário do Conselho. Na
ausência de ambos, o Secretário será a
pessoa designada pela própria Comissão
Executiva para cada reunião.

3. A Comissão Executiva estará formada por
um mínimo de quatro (4) e um máximo de
sete (7) Conselheiros, cabendo ao Conselho
determinar o número exato dos seus
membros. O Presidente da Comissão
Executiva será o Presidente do Conselho de
Administração ou o Conselheiro que seja
nomeado pelo Conselho de Administração
para estes efeitos e, em sua ausência, o
membro da Comissão Executiva que para tal
cargo seja designado pelo Conselho. O
Secretário da Comissão Executiva será o do
Conselho de Administração e, em sua
ausência, o Vice-secretário do Conselho. Na
ausência de ambos, o Secretário será a
pessoa designada pela própria Comissão
Executiva para cada reunião.

4. A Comissão Executiva reunir-se-á, pelo
menos, uma (1) vez por mês, e ainda sempre
que assim o considere oportuno o seu
Presidente, quem também poderá suspender
ou adiar as reuniões quando o estime
conveniente. A Comissão Executiva reunirse-á também quando assim o solicitem pelo
menos dois (2) dos seus membros. A
Comissão Executiva, no marco das suas
competências, tratará de todos os assuntos
que, em seu entender, devam ser resolvidos
sem mais dilação, com as únicas exceções da
formulação de contas, apresentação de
balanços à Assembleia Geral, das faculdades
que esta conceda ao Conselho de
Administração sem autorizar a sua
delegação e das faculdades do Conselho de
Administração legal ou estatutariamente
indelegáveis. A Comissão Executiva
informará o Conselho de Administração
sobre os acordos por ela adotados na
primeira reunião do Conselho celebrada após

4. A Comissão Executiva reunir-se-á, pelo
menos, uma (1) vez por mês, e ainda sempre
que assim o considere oportuno o seu
Presidente, quem também poderá suspender
ou adiar as reuniões quando o estime
conveniente. A Comissão Executiva reunirse-á também quando assim o solicitem pelo
menos dois (2) dos seus membros. A
Comissão Executiva, no marco das suas
competências, tratará de todos os assuntos
que, em seu entender, devam ser resolvidos
sem mais dilação, com as únicas exceções da
formulação de contas, apresentação de
balanços à Assembleia Geral, das faculdades
que esta conceda ao Conselho de
Administração sem autorizar a sua
delegação e das faculdades do Conselho de
Administração legal ou estatutariamente
indelegáveis. A Comissão Executiva
informará o Conselho de Administração
sobre os acordos por ela adotados na
primeira reunião do Conselho celebrada após
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cada reunião da Comissão.

cada reunião da Comissão.

5. As reuniões da Comissão Executiva serão
válidas quando estiverem presentes ou
representados pelo menos a metade mais
um dos seus Conselheiros.

5. As reuniões da Comissão Executiva serão
válidas quando estiverem presentes ou
representados pelo menos a metade mais
um dos seus Conselheiros.

6. Os acordos serão adotados por maioria dos
Conselheiros que formem parte da Comissão
presentes ou representados na reunião. Em
caso de empate, o Presidente da Comissão
disporá de um voto de qualidade.

6. Os acordos serão adotados por maioria dos
Conselheiros que formem parte da Comissão
presentes ou representados na reunião. Em
caso de empate, o Presidente da Comissão
disporá de um voto de qualidade.

7. As disposições dos presentes Estatutos
Sociais relativas ao funcionamento do
Conselho de Administração e, em particular,
as relativas à convocatória das suas
reuniões, a representação dos seus
membros, as sessões celebradas com
carácter universal, a adoção de acordos por
escrito e sem sessão e a aprovação das atas
das reuniões, serão aplicáveis à Comissão
Executiva, na medida em que não sejam
incompatíveis com a sua natureza.

7. As disposições dos presentes Estatutos
Sociais relativas ao funcionamento do
Conselho de Administração e, em particular,
as relativas à convocatória das suas
reuniões, a representação dos seus
membros, as sessões celebradas com
carácter universal, a adoção de acordos por
escrito e sem sessão e a aprovação das atas
das reuniões, serão aplicáveis à Comissão
Executiva, na medida em que não sejam
incompatíveis com a sua natureza.

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

“ARITGO 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 estará formada por entre três (3) e cinco
(5) dos seus membros, os quais deverão ser
maioritariamente
Conselheiros
Independentes.

1. O Conselho de Administração constituirá,
com carácter permanente, uma Comissão de
Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas,
que estará formada por entre três (3) e cinco
(5) dos seus membros, os quais deverão ser
maioritariamente
Conselheiros
Independentes.

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

2. A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas levará a cabo tarefas de
supervisão de forma independente da
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atuação do Conselho de Administração.

atuação do Conselho de Administração.

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

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

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

5. O cargo de Presidente durará três (3) anos,
podendo ser reeleito uma ou mais vezes no
mesmo período, a pessoa que o
desempenha. No seu caso, os Presidentes
cessantes poderão continuar a ser membros
da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas.

5. O cargo de Presidente terá uma duração
máxima de quatro (4) anos consecutivos,
podendo ser reeleito depois de transcorrido
o período de um ano desde a sua cessação.
No seu caso, os Presidentes cessantes
poderão continuar a ser membros da
Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas.

6. Sem prejuízo de outras responsabilidades
que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de
Administração ou responsabilidades que lhe
sejam atribuídas em decorrência das
novidades legislativas, as competências da
Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas serão, com caráter enunciativo
e não limitativo, as seguintes:

6. Sem prejuízo de outras responsabilidades
que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de
Administração ou de responsabilidades que
lhe sejam legalmente atribuídas, as
competências da Comissão de Auditoria,
Controlo e Partes Relacionadas serão, com
caráter enunciativo e não limitativo, as
seguintes:
A. Funções de auditoria e controlo:
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a. Informar as Assembleias Gerais, através
do seu Presidente, sobre as questões
relativas às suas competências.

a. Informar as Assembleias Gerais,
através do seu Presidente, sobre as
questões
relativas
às
suas
competências.

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

b. Propor ao Conselho de Administração
para a sua submissão à Assembleia
Geral a nomeação dos Auditores de
Contas da Sociedade, assim como as
condições da sua contratação, o
alcance do seu trabalho -em especial
no que respeita a serviços de
auditoria, "audit related" e "non –
audit" -, a avaliação anual da sua
actividade e a revogação e renovação
da sua nomeação.
c. Supervisionar
o
processo
de
informação
financeira
e
o
funcionamento dos sistemas de
controlo interno e de gestão de riscos,
assim como avaliar os referidos
sistemas e propor os respetivos ajustes
adequados às necessidades da
Sociedade, assim como supervisionar
a idoneidade do processo de
preparação
e
publicação
da
informação financeira pelo Conselho
de Administração, incluindo a
idoneidade
das
políticas
contabilísticas,
previsões,
julgamentos,
publicidade
correspondente e sua constante
aplicação entre exercícios fiscais de
uma forma de comunicação e
documentação adequada.

c. Supervisionar as atividades de auditoria
interna.

d. Supervisionar as atividades
auditoria interna, em particular:
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de

I.

Aprovar e supervisionar, em
coordenação com o CEO, O Plano
Anual de Auditoria Interna;

II.

Aprovar e revisar a Norma de
Auditoria Interna; e

III.

Supervisionar, em coordenação
com o CEO e o Management Team
a
implementação
das
recomendações emitidas pela
Auditoria Interna.

d. Conhecer o processo de informação
financeira e os sistemas de controlo
internos.

e. Estabelecer uma relação permanente
com o Auditor de Contas, zelando
para que sejam garantidas as
condições de independência e a
adequada prestação dos serviços
pelos auditores, atuando como
interlocutor da Sociedade em
qualquer das matérias relacionadas
com o processo de auditoria das
contas, assim como receber e manter
informação sobre qualquer questão
em matéria de auditoria de contas.

e. Manter as relações com os Auditores de
Contas sobre questões que possam pôr
em risco a sua independência e quaisquer
outras relacionadas com o processo de
auditoria de contas, bem como receber e
manter informações sobre quaisquer
outras questões que estejam previstas na
legislação de auditoria de contas e nas
normas técnicas de auditoria vigentes em
cada momento.

f.
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Elaborar um relatório anual sobre a
sua ação de supervisão, incluindo
eventuais limitações encontradas, e
emitir a sua opinião sobre o relatório
de gestão sobre as contas e as
propostas formuladas pelo Conselho
de Administração. Receber as
comunicações sobre irregularidades
em
matéria
financeira
e
contabilística,
que
sejam
apresentadas pelos empregados,
acionistas da Sociedade ou entidades
que tenham um interesse direto e

juridicamente tutelado em relação
com a atividade da Sociedade.
f.

Informar periodicamente o Conselho de
Administração da Sociedade sobre as
relações comerciais e legais a estabelecer
entre a EDP-Energias de Portugal, S. A.
("EDP") ou sociedades e outras entidades
que se encontrem, em cada momento,
sob o controlo majoritário, direto ou
indireto, da EDP ou da Sociedade
("Entidades Relacionadas") e a Sociedade
ou Entidades Relacionadas.

g. Contratar a prestação de serviços de
peritos que colaborem com qualquer
dos membros da Comissão no
exercício das suas funções, devendo a
contratação e remuneração de ditos
peritos ter em conta a importância
dos assuntos que lhes são
encomendados
e
a
situação
económica da Sociedade.

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
operações entre Entidades Relacionadas
efetuadas
no
exercício
social
correspondente.

h. Elaborar relatórios a pedido do
Conselho e das suas Comissões.

h. Ratificar, nos prazos que correspondem
conforme as necessidades de cada caso
concreto, a realização de operações entre
a EDP e/ou as suas Entidades
Relacionadas com a Sociedade e / ou as
suas Entidades Relacionadas sempre e
quando o valor de tais operações supere
os montantes que para tal efeito
determine o Conselho de Administração.

i.

Aprovar
e
supervisionar,
em
coordenação com a Management
Team, O Plano de Atividade Anual do
Departamento
de
Corporate
Compliance.

i.

j.

Analisar
e
monitorizar
as
recomendações sobre as medidas a
adotar
em
situações
de
incumprimento significativo.

Apresentar recomendações ao Conselho
de Administração da Sociedade ou à
Comissão Executiva relativamente às
operações entre a Sociedade e as suas
Entidades Relacionadas com a EDP e as
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suas Entidades Relacionadas.
j.

Solicitar à EDP o acesso à informação que
seja necessária para a consecução das
suas competências.

k. Supervisionar o cumprimento da
normativa e o alinhamento dos
processos de negociação com os
requisitos do Sistema de Gestão de
Compliance, com o propósito de
instaurar uma cultura sustentável de
cumprimento na Sociedade.

k. Quaisquer outras que lhe sejam
atribuídas
pelo
Conselho
de
Administração ou por estes Estatutos.
B. Funções de operações entre Partes
Relacionadas:
A Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas levará a cabo as
seguintes tarefas que lhe sejam
atribuídas
pelo
Conselho
de
Administração, sem prejuízo de que o
Conselho
de
Administração
lhe
encarregue outras:
a. Por delegação do Conselho de
Administração:
(i)
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analisar e, no seu caso, aprovar
previamente
as
operações
vinculadas (i) (a) intra-grupo ou (b)
entre o Grupo EDP Renováveis e o
Grupo EDP, cujo montante ou
valor seja inferior a 10 % do total
das rubricas do ativo, segundo o
último balanço anual aprovado
pela Sociedade, sempre que se
realizem no âmbito da gestão
ordinária e em condições de
mercado; e (ii) as operações que se

concertem em virtude de contratos
cujas condições estandardizadas
se apliquem em massa a um
elevado número de clientes, se
realizem segundo preços e a
tarifas estabelecidos com carácter
geral por quem atue como
fornecedor do bem ou serviço em
questão, e cuja quantia não supere
os 0,5 por cento do montante
líquido da cifra de negócios da
sociedade; e
(ii) informar
periodicamente
o
Conselho de Administração sobre
as transações que a Comissão
tenha
aprovado
como
consequência
da
delegação
anterior,
da
equidade
e
transparência das mesmas e, no
seu caso, do cumprimento dos
critérios legais aplicáveis.
b. Analisar e informar sobre qualquer
modificação do Acordo Quadro
formalizado pela EDP e pela EDP
Renováveis com data de 7 de maio de
2008.
c. Apresentar um relatório ao Conselho
de Administração da Sociedade sobre
as operações entre partes vinculadas
que devam ser aprovadas pelo
Conselho de Administração da EDPR
SA ou pela sua Assembleia de
Acionistas, conforme o estabelecido
na lei vigente, e que inclua: (i)
informação sobre a natureza da
operação e da relação com a parte
vinculada, (ii) a identidade da parte
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vinculada, (iii) a data e o valor ou
montante da contraprestação da
operação e (iv) qualquer outra
informação
necessária
para
determinar se esta é justa e razoável
desde o ponto de vista da sociedade e
dos acionistas que não sejam partes
vinculadas.
d. Solicitar à EDP o acesso à informação
que seja necessária para o exercício
das suas competências.
7. A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas reunir-se-á pelo menos uma
vez por trimestre, ou sempre que assim o
considere oportuno o seu Presidente. A
Comissão de Auditoria, Controlo e Partes
Relacionadas ficará validamente constituída
quando assistam à mesma, presentes ou
representados, metade mais um dos seus
membros.

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

8. De igual modo, os acordos da Comissão de
Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas
adotar-se-ão com o voto favorável da
maioria dos seus membros, sendo
considerado como voto de qualidade o voto
do Presidente em caso de empate.

8. De igual modo, os acordos da Comissão de
Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas
adotar-se-ão com o voto favorável da
maioria dos seus membros, sendo
considerado como voto de qualidade o voto
do Presidente em caso de empate.

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

9. As normas de funcionamento da Comissão
de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas
serão desenvolvidas pelo Conselho de
Administração.”
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“ARTIGO 29º - COMISSÃO DE NOMEAÇÕES E
RETRIBUIÇÕES

“ARTIGO 29º - COMISSÃO DE NOMEAÇÕES,
RETRIBUIÇÕES E GOVERNO SOCIETÁRIO

1. O Conselho de Administração constituirá,
com carácter permanente, uma Comissão de
Nomeações e Retribuições.

1. O Conselho de Administração constituirá,
com carácter permanente, uma Comissão de
Nomeações, Retribuições e Governo
Societário.

2. Comissão de nomeações e Retribuições será
um órgão informativo e consultivo e não terá
funções executivas.

2. A Comissão de Nomeações, Retribuições e
Governo Societário será um órgão
informativo e consultivo e não terá funções
executivas.

3. A Comissão de Nomeações e Retribuições
será composta por entre 3 (três) e 6 (seis)
conselheiros, um dos quais, que será
independente exercerá o cargo de Presidente
da Comissão. Os membros da Comissão
Executiva não poderão ser membros da
Comissão de Nomeações e Retribuições. A
nomeação dos membros da Comissão de
Nomeações e Retribuições corresponde ao
Conselho de Administração.

3. A Comissão de Nomeações, Retribuições e
Governo Societário estará formada por um
mínimo de 3 (três) e um máximo de 6 (seis)
conselheiros, pelo menos dois dos quais
serão independentes. Os membros da
Comissão Executiva não poderão ser
membros da Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário. A
nomeação dos membros da Comissão de
Nomeações, Retribuições e Governo
Societário corresponde ao Conselho de
Administração.

4. Esta comissão disporá de um Presidente e de
um secretário, não sendo necessário que este
último tenha a condição de Conselheiro da
Sociedade. Ambos os cargos serão
designados pelo Conselho.

4. Esta Comissão terá um Presidente, que será
independente, e um secretário, não sendo
necessário que este último tenha a condição
de Conselheiro da Sociedade. Ambos os
cargos serão designados pelo Conselho.

5. As principais funções da Comissão de
nomeações e Retribuições consiste em
assistir e informar o Conselho de
Administração sobre as nomeações
(inclusive por cooptação), reeleições,
cessamentos e retribuições do Conselho e
dos seus cargos, bem como sobre a

5. Sem prejuízo das funções legalmente
atribuídas, as funções principais da Comissão
de Nomeações, Retribuições e Governo
Societário consistem em assistir e informar o
Conselho de Administração sobre as
nomeações (inclusive por cooptação),
reeleições, cessamentos e retribuições do
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composição das diferentes Comissões do
Conselho e a nomeação, remuneração e
demissão do pessoal de alta direção. Além
disso, a Comissão de nomeações e
Remunerações informará o Conselho de
Administração sobre a política geral de
retribuições e incentivos para os mesmos e
para a alta direção. Essas funções
abrangerão o seguinte:

Conselho e dos seus cargos, bem como sobre
a composição das diferentes Comissões do
Conselho e a nomeação, retribuição e
cessamento do pessoal de alta direção. A
Comissão de Nomeações, Retribuições e
Governo Societário informará igualmente o
Conselho de Administração sobre a política
geral de retribuições e incentivos para os
mesmos e para a alta direção. Essas funções
incluem o seguinte:

a. Definir os princípios e critérios relativos à
composição
do
Conselho
de
Administração, à seleção e à nomeação
dos seus membros.

a. Definir os princípios e critérios relativos à
composição do Conselho de Administração,
à seleção e à nomeação dos seus membros.

b. Propor a nomeação e a reeleição de
Conselheiros, quando as mesmas devam
realizar-se por cooptação ou, em
qualquer caso, para a sua submissão à
Assembleia Geral por parte do Conselho.

b. Propor a nomeação e a reeleição de
Conselheiros, quando as mesmas devam
realizar-se por cooptação ou, em qualquer
caso, para a sua submissão à Assembleia
Geral por parte do Conselho.

c. Propor ao Conselho de Administração os
membros das distintas comissões.

c. Propor ao Conselho de Administração os
membros das distintas comissões.

d. Propor ao Conselho, dentro do
estabelecido nos Estatutos, o sistema,
distribuição e quantia das retribuições
dos Conselheiros. De igual modo, e no
seu caso, propor-se-ão ao Conselho as
condições dos contratos com os
Conselheiros.

d. Propor ao Conselho, dentro do
estabelecido nos Estatutos, o sistema,
distribuição e quantia das retribuições dos
Conselheiros. De igual modo, e no seu caso,
propor-se-ão ao Conselho as condições dos
contratos com os Conselheiros.

e. Informar e, no seu caso, propor ao
Conselho de Administração a nomeação
e/ou o cesse de altos diretivos, assim
como as condições dos seus contratos e,
em geral, a definição das políticas de
contratação e retribuição de altos

e. Informar e, no seu caso, propor ao
Conselho de Administração a nomeação
e/ou o cesse de altos diretivos, assim como
as condições dos seus contratos e, em
geral, a definição das políticas de
contratação e retribuição de altos
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diretivos.
f.

diretivos.

Revisar e informar sobre planos de
incentivo, complementos de pensões e
programas de remuneração.

f.

Revisar e informar sobre planos de
incentivo, complementos de pensões e
programas de remuneração.

g. Supervisionar e avaliar a idoneidade do
modelo de Governo Societário adotado
pela Sociedade e o seu cumprimento com
os modelos de governação aceites
internacionalmente,
submetendo
as
recomendações pertinentes sobre esta
matéria.
h. Supervisionar o cumprimento e a correta
aplicação dos princípios e standards de
governo
corporativo
vigentes,
promovendo e solicitando o intercâmbio
de informação necessário para o efeito.
g. Quaisquer outras funções que lhe sejam
atribuídas por estes Estatutos sociais ou
pelo próprio Conselho de Administração.

i.

6. A Comissão de Nomeações e Retribuições
reunir-se-á pelo menos uma vez por
trimestre, ou sempre que assim o considere
oportuno o seu Presidente. A Comissão de
Nomeações
e
Retribuições
ficará
validamente constituída quando assistam à
mesma, presentes ou representados, metade
mais um dos seus membros. Além disso, os
acordos da Comissão de Nomeações e
Retribuições serão adotadas com o voto
favorável da maioria dos seus membros,
sendo de qualidade o voto do Presidente em
caso de empate.

Quaisquer outras funções que lhe sejam
atribuídas pela lei, os Estatutos sociais ou
pelo próprio Conselho de Administração.

6. Comissão de nomeações, Remuneração e
Governo Societário reunir-se-á pelo menos
uma vez por trimestre ou sempre que o seu
Presidente o considere oportuno. Comissão
de nomeações, Remuneração e Governo
Societário ficará validamente constituída
quando concorrerem à mesma, presentes ou
representados, metade mais um dos seus
membros. Além disso, os acordos da
Comissão de Nomeação, Retribuição e
Governo Societário serão adotados com o
voto favorável da maioria dos seus
membros, sendo o voto do Presidente um
voto de qualidade em caso de empate.

46

7. As normas de funcionamento da Comissão
de Nomeações e Retribuições serão
desenvolvidas
pelo
Conselho
de
Administração.”

7. As normas de funcionamento da Comissão
de Nomeações, Retribuições e Governo
Societário serão desenvolvidas pelo Conselho
de Administração.”

Deixa-se igualmente constância de que a nova denominação outorgada à Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário será modificada em todos aqueles artigos dos estatutos sociais onde
se faça referência à mesma.
Nono. 5. Alteração do Artigo 31º (Relatório Anual de Governo Societário) dos estatutos sociais
Modificar o Artigo 31º eliminando as referências ao conteúdo mínimo do Relatório Anual de Governo
Societário. O referido artigo, com derrogação expressa da sua atual redação, passará a ter o seguinte
teor literal:
REDAÇÃO ANTERIOR

NOVA REDAÇÃO

"ARTIGO 31º RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNO
SOCIETÁRIO

"ARTIGO 31º RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNO
SOCIETÁRIO

1. Sem prejuízo do disposto na normativa das
jurisdições concretas em que, no seu caso, a
Sociedade cotize, o Conselho de
Administração elaborará anualmente um
relatório Anual de Governo Societário, que
incluirá no mínimo as menções legalmente
estabelecidas e, em particular, as seguintes:

1. Sem prejuízo do disposto na normativa das
jurisdições concretas em que, no seu caso, a
Sociedade esteja admitida a cotação, o
Conselho de Administração elaborará
anualmente um Relatório Anual de Governo
Societário, que incluirá, como mínimo, as
menções legalmente estabelecidas.

a. Estrutura de propriedade da Sociedade,
com informação relativa aos Acionistas
com
participações
significativas,
indicando
as
percentagens
de
participação e as relações de índole
familiar, comercial, contratual ou
societária que exista, assim como a sua
representação
no
Conselho
de
Administração;
das
participações
acionistas dos membros do Conselho de
Administração que deverão comunicar à
Sociedade, e da existência dos pactos
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parassociais comunicados à própria
Sociedade e à Comissão Nacional do
Mercado de Valores, e, de ser o caso,
depositados no Registo Comercial. Da
mesma forma, será informado sobre a
autocarteira da Sociedade e suas
variações significativas.
b. Estrutura
da
administração
da
Sociedade, com informações relativas à
composição, regras de organização e
funcionamento
do
Conselho
de
Administração e das suas comissões;
identidade e remuneração dos seus
membros, funções e cargos dentro da
Sociedade, suas relações com acionistas
com
participações
significativas,
indicando a existência de conselheiros
cruzados
ou
vinculados
e
os
procedimentos de seleção, remoção ou
reeleição.
c. Operações da Sociedade vinculadas com
seus acionistas e conselheiros e cargos
diretivos e operações intragrupo.
d. Sistemas de controlo de risco.
e. Funcionamento da Assembleia Geral,
com
informação
relativa
ao
desenvolvimento
das
reuniões
celebradas.
f.

Grau
de
acompanhamento
das
recomendações
de
governança
corporativa, ou, no seu caso, a explicação
da falta de acompanhamento dessas
recomendações.
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2. O referido relatório será posto à disposição
dos Acionistas, junto com o resto da
documentação que deva ser facilitada por
ocasião da convocatória da Assembleia
Geral Ordinária. Adicionalmente, o Referido
relatório será objeto da publicidade que a
normativa aplicável disponha.”

2. O referido relatório será posto à disposição
dos Acionistas, junto com o resto da
documentação que deva ser facilitada por
ocasião da convocatória da Assembleia
Geral Ordinária. Adicionalmente, o Referido
relatório será objeto da publicidade que a
normativa aplicável disponha.”

Em Madrid, no dia 15 de fevereiro de 2022.
*****
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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.
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"EDP RENOVÁVEIS, S.A."
ESTATUTOS SOCIAIS

CAPÍTULO I.- DENOMINAÇÃO, DOMICÍLIO, OBJETO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE
ARTIGO 1º.- DENOMINAÇÃO SOCIAL
A Sociedade denomina-se "EDP RENOVÁVEIS, SOCIEDADE ANÓNIMA" e reger-se-á pelos presentes
Estatutos, pela Lei de Sociedades de Capital e demais normas que lhe sejam aplicáveis.
ARTIGO 2º.- OBJETO SOCIAL
1. A Sociedade terá por objeto social, principalmente, a realização de atividades relacionadas com o
sector elétrico e, em especial, as seguintes:
a. O projeto, construção, operação, manutenção e gestão de instalações de produção de
energia elétrica e, em particular, as de regime especial, incluindo, com carácter enunciativo
e não exaustivo, as de produção hidráulica ou mini hidráulica, eólica, solar, solar térmica,
fotovoltaica, de biomassa e de resíduos.
b. A promoção e desenvolvimento de toda a classe de projetos relacionados com recursos
energéticos e atividades de produção de energia elétrica, em particular no marco do regime
especial, e nos âmbitos de cogeração, geração hidráulica e geração eólica, utilização de
resíduos industriais e urbanos para produção energética, energias renováveis, poupança
energética e similares, mediante a construção e exploração das unidades geradoras e da
comercialização dos produtos resultantes.
c. A realização de estudos, supervisão de montagens, controlos de qualidade, organização de
manutenção, manutenção preventiva, homologação de produtos, certificação de processos
e implantação de organizações para terceiros, destinados ao uso e produção da energia.

d. A contratação e a execução de obras de construção, públicas e privadas, relacionadas em
geral com a poupança energética, a diversificação de fontes de energia e o meio ambiente e,
em particular, com a produção, utilização e transporte de energia, construção de obras
hidráulicas, construção e montagem de instalações elétricas de climatização e mecânicas de
todo o tipo, construção de obras para tratamento de águas, assim como de qualquer outro
tipo de resíduos urbanos e industriais e todas as obras civis e instalações complementares a
estas atividades.
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2. A Sociedade poderá igualmente levar a cabo atividades de prestação a terceiros dos seguintes
serviços:
a. Elaboração de estudos, análises e provas relacionadas com a utilização, produção e
transporte de energia.
b. A realização para terceiros de modelização de sistemas, métodos e fórmulas relacionadas
com as atividades atrás enunciadas.
c. A prestação de serviços de consultoria, auditoria, assessoria e formação relacionados com
ditas atividades.
d. A prestação de serviços integrais relacionados com o uso, transporte e utilização de energia,
assim como com a investigação e o desenvolvimento em todo o tipo de processos
relacionados com o uso e a poupança de energia.
3. As diferentes atividades do objeto social poderão ser desenvolvidas pela Sociedade de forma direta,
total ou parcialmente, ou de modo indireto, mediante a titularidade de ações ou participações em
sociedades com objeto idêntico ou análogo, tanto em Espanha como no estrangeiro.
4. A atividade de gestão e administração de valores representativos dos fundos próprios de entidades
não residentes em território espanhol, mediante a correspondente organização de meios materiais
e pessoais.
5. Se as disposições legais exigirem, para o exercício de algumas das atividades compreendidas no
objeto social, algum título profissional ou autorização administrativa ou inscrição em Registos
Públicos, ditas atividades deverão realizar-se por meio de pessoa possuidora da mencionada
titularidade profissional e, no seu caso, não poderão iniciar-se antes que se tenham cumprido os
requisitos administrativos exigidos.
ARTIGO 3º.- DURAÇÃO DA SOCIEDADE
A Sociedade tem duração indefinida e iniciou as suas operações sociais no dia da data do outorgamento
da correspondente escritura fundacional.
ARTIGO 4º.- DOMICÍLIO SOCIAL
1. A Sociedade tem o seu domicílio em Oviedo, Plaza de la Gesta, número 2.
2. Com o acordo prévio da Assembleia Geral, o domicílio social poderá ser trasladado a qualquer outro
ponto do território nacional.
3. O Órgão de Administração poderá decidir o traslado do domicílio dentro do mesmo termo municipal,
assim como a criação, supressão ou o traslado de sucursais, agências ou delegações, tanto em
Espanha como no estrangeiro.
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CAPÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL. AÇÕES
ARTIGO 5º.- CAPITAL SOCIAL
O capital social é de 4.802.790.810 €, dividido em 960.558.162 ações com o valor nominal de 5 Euros cada
uma, representadas mediante anotações em conta. Todas as ações integram uma única classe e série,
encontrando-se totalmente subscritas e desembolsadas.
ARTIGO 6º.- REPRESENTAÇÃO DAS AÇÕES
1. As ações representar-se-ão mediante anotações em conta e reger-se-ão pelo disposto na normativa
aplicável.
2. A Sociedade poderá solicitar a admissão a negociação das suas ações nos mercados de valores
nacionais e estrangeiros.
3. A Sociedade reconhecerá como acionista qualquer pessoa ou entidade que figure legitimada como
tal nos assentos dos registos de anotações em conta.
4. Após a sua formalização, a modificação das características das ações representadas mediante
anotações em conta tornar-se-á pública no Boletim Oficial do Registo Comercial e num dos jornais
diários de maior circulação na província onde a Sociedade tenha o seu domicílio.
ARTIGO 7º.- CONDIÇÃO DE ACIONISTA
1. A ação confere ao seu legítimo titular a condição de acionista e atribui-lhe os direitos reconhecidos
na Lei e nos presentes Estatutos.
2. A propriedade ou possessão de uma ou mais ações da Sociedade implica a absoluta conformidade
dos Acionistas com os Estatutos da Sociedade, e também com os acordos dos seus órgãos sociais,
ajustados às suas respetivas atribuições, e terão carácter executivo e obrigatório para todos, inclusive
os ausentes, descapacitados e dissidentes, sem prejuízo do direito de impugnação que, no seu caso,
possa proceder.
ARTIGO 8º.- TRANSMISSÃO DAS AÇÕES
1. A transmissão das ações, ao estarem representadas mediante anotações em conta, terá lugar por
transferência contabilística.
2. A inscrição da transmissão a favor do adquirente produzirá os mesmos efeitos que a tradição dos
títulos.
3. A transmissão será oponível a terceiros desde o momento em que se tenha efetuado a inscrição.
ARTIGO 9º.- AUMENTO DE CAPITAL
1. A Assembleia Geral de Acionistas, cumprindo com os requisitos legalmente estabelecidos, poderá
aumentar o capital social da Sociedade, através de qualquer das modalidades autorizadas pela
legislação vigente.
2. A Assembleia Geral poderá delegar no Conselho de Administração a faculdade de acordar, de uma só
vez ou em várias vezes, o aumento do capital social. Dita delegação, que, no seu caso, poderá ser
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objeto de substituição, poderá incluir a faculdade de excluir o direito de subscrição preferente em
relação às emissões de ações que sejam objeto de delegação nos términos e com os requisitos
estabelecidos pela lei.
3. A Assembleia Geral poderá igualmente delegar no Conselho de Administração a faculdade de
executar um acordo de aumento de capital já adotado, indicando a data ou datas da sua execução e
determinando as restantes condições do mesmo que não tenham sido especificadas pela Assembleia
Geral. No seu caso, esta delegação poderá ser objeto de substituição. O Conselho de Administração
poderá fazer uso, no todo ou em parte, desta delegação, ou inclusive não a executar tomando em
consideração as condições da Sociedade, do mercado ou de quaisquer factos ou circunstâncias de
especial relevância que justifiquem tal decisão, o que deverá ser posto em conhecimento da
Assembleia Geral uma vez concluído o prazo ou os prazos estabelecidos para a sua execução.
4. Os antigos acionistas e os titulares de obrigações convertíveis, nos aumentos de capital social com
emissão de novas ações, ordinárias ou privilegiadas e quando assim proceda de acordo com a Lei,
poderão exercer o direito a subscrever um número de ações proporcional ao valor nominal das ações
que possuam ou das que corresponderiam aos titulares de obrigações conversíveis, de exercer nesse
momento a faculdade de conversão, dentro do prazo que para este efeito estabeleça o Conselho de
Administração, que não poderá ser inferior ao prazo legalmente previsto desde a publicação do
anúncio da oferta de subscrição da nova emissão no Boletim Oficial do Registo Comercial.
5. Por exigências do interesse social, nos casos e dentro das condições previstas pela lei, a Assembleia
Geral ou, no seu caso, o Conselho de Administração poderão excluir, total ou parcialmente, o direito
de subscrição preferente.
6. Quando o aumento do capital se deva à conversão de obrigações em ações ou à absorção de outra
sociedade ou de parte do património cindido de outra sociedade, não haverá lugar ao direito de
subscrição preferente. De igual modo, não existirá esse direito quando as novas ações se emitam
para satisfazer a troca numa oferta pública de aquisição de valores formulada pela Sociedade.
CAPÍTULO III.- ÓRGÃOS SOCIAIS
ARTIGO 10º.- ÓRGÃOS SOCIAIS
1. Os Órgãos Sociais da Sociedade são a Assembleia Geral de Acionistas e o Conselho de Administração.
2. Em conformidade com o disposto nos presentes Estatutos, o Conselho poderá dispor de órgãos
delegados, como a Comissão Executiva ou Conselheiros Delegados, assim como criar quaisquer
outras comissões, como a Comissão de Auditoria e Controlo ou a Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário, entre outras.
SECÇÃO I.- ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
ARTIGO 11º.- ASSEMBLEIA GERAL
1. A Assembleia Geral reger-se-á pelo disposto nos presentes Estatutos, no seu Regulamento e pela
legislação aplicável.
2. A Assembleia Geral, constituída em conformidade com os mencionados corpos normativos,
representa a Sociedade, com a plenitude de faculdades que correspondem à sua personalidade
social.
3. As Assembleias Gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias.
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ARTIGO 12º.- CONVOCATÓRIA
1. As Assembleias Gerais deverão ser convocadas pelo Conselho de Administração e, em seu nome, pelo
Presidente ou pelo Vice-presidente do Conselho de Administração ou, no seu caso, pelos liquidadores
da Sociedade.
2. O Conselho está obrigado a acordar a convocatória da Assembleia Geral para conhecer as propostas
dos Acionistas que assim o solicitem na forma indicada pela lei, quando estes representem pelo
menos dois (2%) por cento do capital social, exigindo-se que o pedido de convocatória se faça
acompanhar das certificações comprovativas da titularidade das ações que representem a referida
parte do capital como sendo de propriedade dos solicitantes. Neste caso, depois de requerido
notarialmente aos Conselheiros, a Assembleia deverá ser convocada para que seja celebrada dentro
do prazo legalmente previsto.
3. A divulgação do anúncio da convocatória far-se-á como mínimo um (1) mês antes da data fixada para
a sua celebração e utilizando os meios previstos pela normativa vigente.
4. Se a Sociedade estiver admitida a cotação bolsista num país estrangeiro, a convocatória publicar-seá igualmente nos termos dispostos pela normativa aplicável nesse país.
5. O anúncio conterá todas as menções exigidas pela lei, com indicação do lugar, que poderá ser
qualquer localidade em Espanha, coincidente ou não com a do sede social, a data e a hora
da reunião em primeira convocatória e todos os assuntos a tratar. O anúncio da convocatória poderá
igualmente incluir a data em que, se proceder, se celebrará a Assembleia em segunda convocatória.
ARTIGO 13º.- ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
1. É competência da Assembleia Geral deliberar e adotar acordos sobre os seguintes assuntos:
a. A aprovação das contas anuais, a aplicação do resultado e a aprovação da gestão social.
b. A nomeação e afastamento dos administradores, dos liquidadores e, no seu caso, dos
auditores de contas, bem como o exercício da ação social de responsabilidade contra
qualquer deles.
c. A alteração dos estatutos sociais.
d. O aumento e a redução do capital social.
e. A supressão ou limitação do direito de subscrição preferente e de assunção preferente.
f.

A aquisição, alienação ou contribuição para outra sociedade de ativos essenciais. Considerase que um ativo tem carácter essencial quando o montante da operação exceder os vinte e
cinco por cento (25%) do valor dos ativos constantes no último balanço aprovado.

g. A transformação, a fusão, a cisão ou a cessão global do ativo e do passivo e o traslado do
domicílio para o estrangeiro.
h. A dissolução da sociedade.
i.

A aprovação do balanço final de liquidação.
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j.

A transferência para entidades dependentes de atividades essenciais desenvolvidas até esse
momento pela própria sociedade, embora esta mantenha o pleno domínio sobre aquelas.

k. As operações cujo efeito seja equivalente ao da liquidação da sociedade.
l.

A política de remuneração dos conselheiros nos termos estabelecidos pela lei.

m. Quaisquer outros assuntos que a lei ou os estatutos determinem.
2. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos seis (6) primeiros meses de cada ano para
analisar a gestão social, aprovar, se for o caso, as Contas do exercício anterior e o relatório de gestão
e decidir sobre a aplicação do resultado.
3. Qualquer Assembleia Geral que não seja a prevista no número anterior terá a consideração de
extraordinária e poderá celebrar-se em qualquer época do ano, sempre que o Conselho de
Administração o considere oportuno.
ARTIGO 14º.- DIREITO DE INFORMAÇÃO
1. Até ao quinto (5º) dia anterior ao dia previsto para a celebração da Assembleia, os Acionistas poderão
solicitar ao Conselho de Administração as informações e esclarecimentos que considerem oportuno
sobre os assuntos compreendidos na Ordem do Dia, ou formular por escrito as preguntas que
considerem pertinentes. Além disso, os acionistas poderão solicitar aos administradores, por escrito
e dentro do mesmo prazo, ou verbalmente durante a celebração da Assembleia, os esclarecimentos
que considerem pertinentes sobre a informação acessível ao público que a Sociedade tenha
proporcionado à autoridade do mercado em que as ações da Sociedade estejam admitidas a
negociação, em conformidade com o previsto na lei, desde a celebração da última Assembleia Geral
e sobre o relatório do auditor.
2. Os Conselheiros estão obrigados a facilitar a informação por escrito até ao dia da celebração da
Assembleia Geral.
3. Durante a celebração da Assembleia Geral, os Acionistas poderão solicitar verbalmente as
informações ou esclarecimentos que considerem convenientes sobre os assuntos incluídos na Ordem
do Dia.
4. Os Conselheiros estarão obrigados a proporcionar a informação solicitada ao abrigo dos dois pontos
anteriores, em conformidade com o disposto nos presentes Estatutos, no Regulamento da
Assembleia Geral e na lei vigente, salvo quando essa informação não seja necessária para a tutela
dos direitos do sócio, ou existam razões objetivas para considerar que poderia ser utilizada para fins
extra sociais ou quando a sua publicidade prejudique a sociedade ou as sociedades vinculadas.
ARTIGO 15º.- DIREITO DE ASSISTÊNCIA, REPRESENTAÇÃO E VOTO
1. Poderão assistir às Assembleias Gerais todos os Acionistas.
2. Para poder exercer o direito de assistência à Assembleia, os Acionistas deverão figurar inscritos como
titulares legítimos das ações no correspondente registo de anotações em conta, com um mínimo de
cinco (5) dias de antecedência em relação à data da celebração da Assembleia Geral.
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3. Qualquer acionista com direito de assistência poderá fazer-se representar na Assembleia Geral por
outra pessoa, ainda que esta não seja acionista. Um mesmo acionista não poderá estar representado
por mais de um representante na mesma Assembleia, salvo quando for titular de ações em diferentes
contas de valores diferentes, em cujo caso poderá nomear mais de um representante para que assista
à Assembleia. A representação é sempre revogável. A assistência pessoal à Assembleia do acionista
representado terá valor de revogação. O Conselho de Administração poderá exigir na convocatória
da Assembleia Geral que as delegações de representação dos Acionistas devam constar em poder da
Sociedade com uma antecedência de até dois (2) dias em relação à data de celebração da Assembleia,
indicando o nome do representante.
4. Cada ação confere direito a um voto. Não terão direito a voto as ações emitidas sem este direito,
salvo nos casos previstos na legislação vigente.
5. Com autorização do Presidente, poderão assistir às Assembleias Gerais os diretores, gestores e outras
pessoas que formem parte da organização da Sociedade, assim como convidados.
6. Prevê-se a possibilidade de assistência à Assembleia por meios telemáticos, sempre que seja
devidamente garantida a identidade do sujeito e se coloque previamente à sua disposição, a
informação acerca de prazos, formas e modos de exercício dos direitos dos acionistas previstos pelo
Conselho de Administração, para permitir o adequado desenvolvimento dos trabalhos da
Assembleia.
7. De igual modo, contempla-se a possibilidade de convocar Assembleias pelo Conselho de
Administração para a sua celebração por meios exclusivamente telemáticos, sem assistência
presencial dos acionistas ou dos seus representantes, sempre que a identidade e legitimação dos
mesmos esteja devidamente garantida e que todos os assistentes possam participar efetivamente na
reunião através dos meios de comunicação à distância apropriados. A Assembleia celebrada por
meios exclusivamente telemáticos considerar-se-á, em qualquer caso, como celebrada no domicílio
social, independentemente da localização do Presidente da Assembleia.
8. Por outro lado, os Acionistas poderão também emitir o seu voto sobre as propostas relativas aos
pontos compreendidos na ordem do dia por correio ou mediante comunicação eletrónica, sendo
imprescindível para a sua validação que o voto seja recebido pela Sociedade antes das vinte e quatro
(24) horas do dia anterior ao dia previsto para a celebração da Assembleia Geral.
9. O voto por correio emitir-se-á remetendo à Sociedade o boletim de voto devidamente preenchido e
assinado, acompanhado do respetivo certificado de titularidade das ações, emitido em conformidade
com os requisitos legais.
10. O voto mediante comunicação eletrónica emitir-se-á com a inclusão de assinatura eletrónica
reconhecida, ou outro sistema que, no entender do Conselho de Administração, seja suficiente para
assegurar a autenticidade e a identificação do acionista que exerce o direito ao voto. Em qualquer
caso, a comunicação eletrónica deverá fazer-se acompanhar de uma cópia do certificado de
titularidade das ações, emitido em conformidade com os requisitos legais.
11. O voto emitido à distância a que se refere este artigo ficará sem efeito:
a. Por revogação posterior e expressa, efetuada pelo mesmo meio utilizado para a emissão do
voto, dentro do prazo estabelecido para o efeito.
b. Por assistência pessoal à Assembleia Geral do Acionista que o emitiu, ou do seu
representante.
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12. Os acionistas que emitam o seu voto à distância serão considerados como presentes, para efeitos da
constituição da Assembleia Geral em questão.
13. O Conselho de Administração poderá desenvolver o sistema de voto anterior, estabelecendo as
regras, meios e procedimentos adequados ao estado da técnica para instrumentar a emissão do voto
e o outorgamento da representação por meios eletrónicos.
ARTIGO 16º.- PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA
1. A Presidência da Assembleia Geral corresponderá ao Presidente do Conselho de Administração e, na
sua ausência, ao Vice-presidente. Na ausência de ambos, atribuir-se-á ao Conselheiro de mais idade.
O Presidente do Conselho de Administração, ou quem o substitua, formará, junto com os demais
Conselheiros, a Mesa, exercendo as funções de Secretário o próprio Secretário do Conselho de
Administração.
2. O Conselho de Administração estabelece a Ordem do Dia. As Assembleias Gerais não poderão
deliberar nem debater sobre os assuntos que não estejam compreendidos na Ordem do Dia.
3. A lista dos assistentes constituir-se-á expressando o carácter e a representação, no seu caso, de cada
um dos participantes, e o número de ações próprias e alheias que representam, com a devida, se
procede, das ações que tenham direito a voto daquelas que não o tenham. No final da lista deverá
constar o número de Acionistas presentes e representados, podendo utilizar-se qualquer
procedimento mecânico ou eletrónico, e o montante do capital de que sejam titulares. As dúvidas ou
reclamações que possam surgir sobre estos pontos serão solucionadas pela Presidência.
Seguidamente, se foro caso, a Presidência declarará validamente constituída a Assembleia.
4. Corresponde à Presidência da Assembleia:
a. Verificar a válida constituição da Assembleia Geral e a suficiência das delegações de
representação outorgadas pelos Acionistas;
b. Dirigir a reunião, de forma a que se levem a cabo as deliberações em conformidade com a
Ordem do Dia;
c. Conceder o uso da palavra aos Acionistas que assim o solicitem, podendo retirá-la quando
considere que um assunto já foi suficientemente debatido;
d. Organizar a votação e proclamar os resultados, e
e. Em geral, exercer todas as faculdades requeridas para o adequado desenvolvimento da
Assembleia, ou que sejam reconhecidas pela normativa vigente.
ARTIGO 17º.- CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA. ADOÇÃO DE ACORDOS
1. As Assembleias Gerais, tanto ordinárias como extraordinárias, ficarão validamente constituídas:
a. em primeira convocatória, quando os Acionistas presentes ou representados possuam, como
mínimo, vinte e cinco por cento (25%) do capital subscrito com direito a voto.
b. em segunda convocatória será válida a constituição da Assembleia qualquer que seja o
capital representado na mesma.
2. Para que a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária possa acordar validamente a emissão de
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obrigações, o aumento ou a redução do capital, a transformação, cessão global de ativo e passivo,
fusão ou cisão da Sociedade, o traslado do domicílio para o estrangeiro, a supressão ou a limitação
do direito de aquisição preferente de novas ações e, em geral, qualquer modificação dos Estatutos
Sociais, será necessário:
a. em primeira convocatória, que os Acionistas presentes ou representados possuam, como
mínimo, cinquenta por cento (50%) do capital subscrito com direito a voto.
b. em segunda convocatória, que os Acionistas presentes ou representados possuam, como
mínimo, vinte e cinco por cento (25%) do capital subscrito com direito a voto.
3. Salvaguardam-se quaisquer outros casos em que os presentes Estatutos ou a legislação vigente
requeiram a existência de um quórum diferente dos anteriores.
4. A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, adotará os seus acordos por maioria simples de
votos das ações presentes ou representadas, com direito a voto. Como exceção, para a adoção dos
acordos a que se refere o artigo 17.2:
a.

se o capital presente ou representado superar cinquenta por cento (50%) do capital
subscrito com direito a voto, bastará que o acordo seja aprovado por uma maioria absoluta.

b.

Quando, em segunda convocatória, assistam acionistas que representem vinte e cinco por
cento (25%) ou mais do capital subscrito com direito a voto, sem alcançar cinquenta por
cento (50%), requerer-se-á o voto favorável de dois terços (2/3) do capital presente ou
representado na Assembleia.

5. Os acordos poderão ser adotados por assentimento geral da Assembleia, sem prejuízo do
estabelecido nas disposições vigentes sobre a necessidade de fazer constar em ata a oposição dos
Acionistas que se tenham oposto a ditos acordos.
ARTIGO 18º.- DOCUMENTAÇÃO DOS ACORDOS SOCIAIS
1. No referente à documentação, a elevação a instrumento público e ao modo de acreditar os acordos
sociais, observar-se-á o disposto pela normativa vigente.
2. O Secretário do Conselho de Administração, pelo mero efeito da sua nomeação, mesmo quando não
ostente a qualidade de vogal do mesmo, estará legitimado para comparecer perante Notário para
outorgar as Escrituras Públicas em que se reflitam os acordos do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral de Acionistas, para instar dos Srs. Conservadores do Registo Comercial a inscrição
dos acordos que proceda, e para solucionar os possíveis defeitos das escrituras, em virtude da
qualificação realizada pelo Sr. Conservador do Registo, atuando em seu nome ou, nos casos em que
tal seja necessário, executando os acordos resolutórios da Assembleia Geral de Acionistas e/o do
Conselho de Administração.
3. Las faculdades aqui enumeradas serão igualmente aplicáveis ao Vice-secretário, no seu caso.
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SECÇÃO II.- DO CONSELHO DE ADMINISTRACION
ARTIGO 19º.- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. O Conselho de Administração reger-se-á pelo disposto nos presentes Estatutos, no seu Regulamento
e na legislação aplicável.
2. O Conselho de Administração está investido dos mais amplos poderes para a administração, gestão
e governo da Sociedade, sem outra limitação que as atribuições expressamente conferidas à exclusiva
competência das Assembleias Gerais, no artigo 13º que antecede o disposto na normativa aplicável.
Neste conceito, corresponderá ao Conselho, ficando este expressamente facultado para:
a. Adquirir por qualquer título oneroso ou lucrativo os bens móveis ou imóveis, direitos, ações
e participações que convenham à Sociedade.
b. Alienar e hipotecar o gravar bens móveis e imóveis, direitos, ações e participações da
Sociedade e cancelar hipotecas e outros direitos reais.
c. Negociar e realizar quantos empréstimos ou operações de crédito estime convenientes.
d. Celebrar e formalizar toda a classe de atos ou contratos com entidades públicas ou com
particulares.
e. Exercer as ações civis e judiciais e de toda a ordem que incumbam à Sociedade,
representando-a perante funcionários, autoridades, corporações e tribunais jurisdicionais,
administrativos, económico-administrativos e contencioso-administrativos e judiciais,
Julgados do Social e Audiências do Social do Tribunal Supremo e dos Tribunais Superiores de
Justiça das Comunidades Autónomas, sem qualquer limitação, incluindo o Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias e, em geral, perante a Administração Pública em todos os seus
graus e hierarquias, e intervir ou promover, acompanhar e pôr termo por todos os trâmites
e instâncias a quaisquer expedientes, julgamentos e procedimentos; consentir resoluções,
interpor toda a classe de recursos, incluindo o de cassação e demais recursos extraordinários,
desistir ou afastar-se, transigir, comprometer em árbitros as questões litigiosas, praticar toda
a classe de notificações e requerimentos e conferir Poderes aos Procuradores dos Tribunais
ou outros mandatários, com as faculdades de cada caso e as usuais nos poderes gerais para
pleitos e os especiais que procedam, e revocar estos poderes.
f.

Acordar a distribuição de montantes por conta dos dividendos.

g. Convocar as Assembleias Gerais e submeter à sua consideração as propostas que estime
procedentes.
h. Dirigir a marcha da Sociedade e a organização dos seus trabalhos e explorações, tomando
conhecimento do curso dos negócios e operações sociais, dispondo o investimento de
fundos, realizando amortizações extraordinárias de obrigações em circulação e realizando
todas as ações que estime conveniente para um melhor logro dos fins sociais.
i.

Nomear e separar livremente os Diretores e todo o pessoal técnico e administrativo da
Empresa, determinando as sus atribuições e retribuição.

j.

Acordar as mudanças do domicílio social dentro do mesmo termo municipal.
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k. Constituir e dotar, nos termos de Direito, toda a classe de pessoas jurídicas, contribuir e ceder
toda a classe de bens e direitos, assim como celebrar contratos de concentração e
cooperação, associação, agrupação e união temporária de empresas ou de negócios e de
constituição de comunidades de bens, e acordar a sua modificação, transformação e
extinção.
l.

As demais atribuições que expressamente lhe sejam atribuídas nestes Estatutos ou pela
normativa aplicável, sem que esta enumeração tenha carácter limitativo, mas meramente
indicativo.

ARTIGO 20º.- COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
1. O número de vogais do Conselho de Administração não poderá ser inferior a cinco (5), nem superior a
dezassete (17).
2. Terão a consideração de Conselheiros Independentes aqueles conselheiros que possam desempenhar
as suas funções sem se verem condicionados por relações com a Sociedade, os seus Acionistas
significativos ou os seus diretivos e, no seu caso, cumpram com os requisitos exigidos pela normativa
aplicável.
ARTIGO 21º.- DURAÇÃO DO CARGO
O cargo de Administrador terá a duração de três anos, podendo as pessoas que o desempenhem ser
reeleitas uma ou mais vezes pelo mesmo período.
ARTIGO 22º.- PRESIDENTE E SECRETÁRIO DO CONSELHO
1. O Conselho designará de entre os seus membros a pessoa que deverá ocupar a Presidência do
mesmo, que desempenhará esse cargo durante a duração do seu mandato de Conselheiro que
ostentava no momento da sua designação.
2. O Conselho poderá ainda designar um Vice-presidente, podendo conceder-lhe faculdades executivas.
3. O Conselho designará também um Secretário do Conselho, e, no seu caso, se o considerar oportuno,
um Vice-secretário, nenhum dos quais terá que ter necessariamente a condição de Conselheiro,
embora sim a de Letrado. Na ausência do Secretário Titular, ou, no seu caso, do Vice-secretário,
exercerá as funções de Secretário o Conselheiro de menor idade.
4. Corresponde ao Presidente do Conselho a presidência da Sociedade, e a sua plena representação
com uso da assinatura social, na execução dos acordos da Assembleia Geral, do Conselho de
Administração e, no seu caso, da sua Comissão Executiva.
ARTIGO 23º.- LIMITAÇÕES PARA SER CONSELHEIRO. VAGAS
1. Não poderão ser designados Conselheiros da Sociedade:
a. As pessoas que sejam administradoras ou que tenham relação com alguma sociedade
competidora com a EDP RENOVÁVEIS, S.A., assim como aquelas pessoas que tenham relação
familiar com as anteriores. Para estes efeitos, entender-se-á, em qualquer caso, que uma
sociedade é competidora da EDP RENOVÁVEIS, S.A. quando, direta ou indiretamente, se
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dedique à produção, armazenamento, transporte, distribuição, comercialização ou
fornecimento de eletricidade ou de gases combustíveis e igualmente quando tenham
interesses opostos aos da EDP RENOVÁVEIS, S.A. a sociedade competidora ou qualquer das
sociedades do seu Grupo, assim como os Conselheiros, empregados, advogados, assessores
ou representantes de qualquer destas. Em nenhum caso se considerarão competidoras as
sociedades pertencentes ao mesmo Grupo que a EDP RENOVÁVEIS, S.A., inclusive no
estrangeiro.
b. As pessoas que se encontrem em qualquer outro suposto de incompatibilidade ou proibição
legal ou estatutariamente estabelecido.
2. Se durante o prazo para o qual foram nomeados os Conselheiros se produzirem quaisquer vagas, por
qualquer motivo, o Conselho poderá designar as pessoas para ocupar essas vagas até que se reúna a
primeira Assembleia Geral.
3. A eleição dos membros do Conselho realiza-se por meio de votação. Para este efeito, as ações
agrupadas voluntariamente até constituir uma cifra do capital social igual ou superior à que resulte
da divisão deste último pelo número de vogais do Conselho, terão direito a designar os que,
superando frações inteiras, se deduzam da correspondente proporção.
4. No caso de se fazer uso desta faculdade de representação proporcional, as ações assim agrupadas
não intervirão na votação dos restantes membros do Conselho.
ARTIGO 24º.- REUNIÕES DO CONSELHO
1. O Conselho de Administração deverá reunir-se, como mínimo, uma vez por trimestre.
2. As sessões serão convocadas pelo Presidente, quem poderá ordenar ao Secretário a execução
material da convocatória.
3. As reuniões do Conselho serão válidas quando estiverem presentes ou representados metade mais
um dos Conselheiros em exercício.
4. Os acordos serão tomados por maioria absoluta entre os assistentes, tendo cada Conselheiro
presente ou representado direito a um voto, e o Presidente direito a um voto de qualidade para
decidir.
5. Em caso de resultar necessário, as reuniões do Conselho poderão celebrar-se à distância, por meios
telemáticos como multiconferência ou videoconferência, sempre e quando ditos meios permitam a
privacidade da comunicação, o reconhecimento e identificação dos assistentes, a sua intervenção e
a emissão dos seus respetivos votos, em tempo real. A assistência por via telemática equivale à
assistência física à reunião do Conselho, o qual se entenderá como celebrado no lugar em que tenha
sido formalmente convocado e, em seu defeito, no lugar onde se encontrem a maioria dos seus
membros e, em caso de igualdade, onde se encontre o seu Presidente ou a pessoa que o substitua.
6. Se não existir oposição de nenhum Conselheiro, será possível a adoção de acordos por escrito e sem
sessão.
7. Os Conselheiros poderão fazer-se representar em cada reunião por outro membro do Conselho, cuja
representação será conferida por carta dirigida ao próprio Presidente do Conselho. Os conselheiros
não executivos só poderão fazer-se representar por outro conselheiro não executivo.
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ARTIGO 25º.- OBRIGAÇÕES BÁSICAS DOS CONSELHEIROS
1. Os Conselheiros exercerão o seu cargo com a diligência de um empresário diligente e de um
representante leal.
2. Os Conselheiros deverão guardar segredo sobre os acordos, as informações de carácter confidencial
e as deliberações do Conselho, inclusive após cessarem de exercer as suas funções.
3. A representação da Sociedade, em tribunal e fora deste, corresponde aos Conselheiros na forma
determinada pelos Estatutos.
4. A representação estender-se-á a todos os atos compreendidos no objeto social delimitado pelos
Estatutos. Qualquer limitação das faculdades representativas dos Conselheiros, embora se encontre
inscrita no Registo Comercial, resultará ineficaz perante terceiros.
5. A Sociedade ficará obrigada frente a terceiros que tenham obrado de boa-fé e sem culpa grave,
mesmo quando se desprenda dos Estatutos inscritos no Registo Comercial que o ato não está
compreendido no objeto social.
ARTIGO 26º.- REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS
1. Os Conselheiros terão direito a uma remuneração, consistente (i) numa quantia fixa e (ii) em dietas
pela sua assistência às reuniões do Conselho.
2. Os membros do Conselho de Administração que desempenhem funções executivas terão direito a
receber adicionalmente, pelo desempenho de ditas funções, as remunerações previstas nos
contratos que, no seu caso, subscrevam para estes efeitos. Ditas remunerações ajustar-se-ão à
política de remunerações dos Conselheiros.
3. Adicionalmente, prevê-se expressamente que os Conselheiros possam ser remunerados com a
entrega de ações da Sociedade, direitos de opção sobre ações ou de outros valores que outorguem
o direito à obtenção de ações, ou mediante sistemas retributivos referenciados ao valor das ações. A
aplicação dos referidos sistemas de retribuição requererá, em qualquer caso, o acordo da Assembleia
Geral de acionistas, conforme os termos e condições requeridos pelas disposições legais vigentes.
4. O montante total das remunerações que a Sociedade pode satisfazer ao conjunto dos seus
Conselheiros pelos conceitos previstos nos parágrafos precedentes não poderá exceder a quantia
que para esse efeito determine a Assembleia Geral de Acionistas e que conste na política de
remunerações dos Conselheiros.
5. Os direitos e deveres de toda a classe, derivados da pertença ao Conselho de Administração, serão
compatíveis com quaisquer outros direitos e obrigações, de carácter fixo ou variável, que possam
corresponder aos Conselheiros por aquelas outras relações laborais ou profissionais que, no seu caso,
desempenhem na Sociedade. As retribuições variáveis que derivem dos correspondentes contratos,
ou de qualquer outro conceito, incluindo a sua pertença ao órgão de administração, serão pagas
respeitando o limite máximo anual determinado pela Assembleia Geral de Acionistas e previsto na
política de remuneração dos Conselheiros.
6. As quantias determinadas pela Assembleia Geral permanecerão sem variação enquanto não forem
modificadas por outro acordo da mesma.
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7. A distribuição e a quantia exata correspondente a cada Conselheiro, a periodicidade e demais
detalhes da sua cobrança serão determinadas pelo próprio Conselho de Administração, mediante
proposta prévia da Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Societário, que estará facultada
nos mais amplos termos para o efeito, sempre e quando estas condições não tenham sido
estabelecidas pela Assembleia Geral.
8. O Conselho de Administração elaborará anualmente um Relatório anual sobre a remuneração dos
membros dos Conselho de Administração, em conformidade com a lei aplicável.
SECÇÃO III.- SOBRE AS COMISSÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ARTIGO 27º.- COMISSÃO EXECUTIVA
1. O Conselho de Administração fica facultado para que, se o considerar oportuno, criar no seu seio
uma Comissão Executiva com a composição, atribuições e normas de funcionamento que estime
adequadas. A Comissão Executiva poderá ter delegadas a seu favor todas as faculdades do Conselho
de Administração, legal e estatutariamente delegáveis. A Comissão Executiva estará composta pelos
Conselheiros que o Conselho de Administração designe, com o voto favorável de dois terços dos
Conselheiros, e a sua renovação realizar-se-á no tempo, forma e número estabelecidos nas suas
regras de funcionamento.
2. Em nenhum caso poderão ser objeto de delegação por parte do Conselho de Administração a favor
da Comissão Executiva as faculdades indelegáveis do Conselho estabelecidas pela legislação vigente,
bem como aquelas que, no seu caso, estejam previstas no Regulamento do Conselho de
Administração.
3. A Comissão Executiva estará formada por um mínimo de quatro (4) e um máximo de sete (7)
Conselheiros, cabendo ao Conselho determinar o número exato dos seus membros. O Presidente da
Comissão Executiva será o Presidente do Conselho de Administração ou o Conselheiro que seja
nomeado pelo Conselho de Administração para estes efeitos e, em sua ausência, o membro da
Comissão Executiva que para tal cargo seja designado pelo Conselho. O Secretário da Comissão
Executiva será o do Conselho de Administração e, em sua ausência, o Vice-secretário do Conselho.
Na ausência de ambos, o Secretário será a pessoa designada pela própria Comissão Executiva para
cada reunião.
4. A Comissão Executiva reunir-se-á, pelo menos, uma (1) vez por mês, e ainda sempre que assim o
considere oportuno o seu Presidente, quem também poderá suspender ou adiar as reuniões quando
o estime conveniente. A Comissão Executiva reunir-se-á também quando assim o solicitem pelo
menos dois (2) dos seus membros. A Comissão Executiva, no marco das suas competências, tratará
de todos os assuntos que, em seu entender, devam ser resolvidos sem mais dilação, com as únicas
exceções da formulação de contas, apresentação de balanços à Assembleia Geral, das faculdades que
esta conceda ao Conselho de Administração sem autorizar a sua delegação e das faculdades do
Conselho de Administração legal ou estatutariamente indelegáveis. A Comissão Executiva informará
o Conselho de Administração sobre os acordos por ela adotados na primeira reunião do Conselho
celebrada após cada reunião da Comissão.
5. As reuniões da Comissão Executiva serão válidas quando estiverem presentes ou representados pelo
menos a metade mais um dos seus Conselheiros.
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6. Os acordos serão adotados por maioria dos Conselheiros que formem parte da Comissão presentes
ou representados na reunião. Em caso de empate, o Presidente da Comissão disporá de um voto de
qualidade.
7. As disposições dos presentes Estatutos Sociais relativas ao funcionamento do Conselho de
Administração e, em particular, as relativas à convocatória das suas reuniões, a representação dos
seus membros, as sessões celebradas com carácter universal, a adoção de acordos por escrito e sem
sessão e a aprovação das atas das reuniões, serão aplicáveis à Comissão Executiva, na medida em
que não sejam incompatíveis com a sua natureza.
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 estará formada por entre três (3) e cinco (5) dos seus
membros, os quais deverão ser maioritariamente Conselheiros Independentes.
2. A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas levará a cabo tarefas de supervisão de
forma independente da atuação do Conselho de Administração.
3. Esta Comissão disporá de um Presidente, que terá necessariamente a condição de Conselheiro
Independente, e de um Secretário, não sendo necessário que este último tenha a condição de
Conselheiro da Sociedade. Ambos os cargos serão designados pelo Conselho.
4. A duração do cargo de membro da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas será
coincidente com a da condição de Conselheiro de cada membro. Os membros da Comissão de
Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas poderão ser reeleitos e cessados segundo a vontade do
Conselho de Administração.
5. O cargo de Presidente terá uma duração máxima de quatro (4) anos consecutivos, podendo ser
reeleito depois de transcorrido o período de um ano desde a sua cessação. No seu caso, os
Presidentes cessantes poderão continuar a ser membros da Comissão de Auditoria, Controlo e
Partes Relacionadas.
6. Sem prejuízo de outras responsabilidades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de
Administração ou de responsabilidades que lhe sejam legalmente atribuídas, as competências da
Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas serão, com carácter enunciativo e no
limitativo, as seguintes:
A. Funções de Auditoria e Controlo:
a. Informar as Assembleias Gerais, através do seu Presidente, sobre as questões relativas às
suas competências.
b. Propor ao Conselho de Administração, para a sua submissão à Assembleia Geral, a
nomeação dos Auditores de Contas da Sociedade, assim como as condições da sua
contratação, o alcance do seu trabalho – em especial no que respeita a serviços de
auditoria, “audit related” e “non-audit” –, a avaliação anual da sua atividade e a revogação
e renovação da sua nomeação.
c. Supervisionar o processo de informação financeira e o funcionamento dos sistemas de controlo
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interno e de gestão de riscos, assim como avaliar os referidos sistemas e propor os respetivos
ajustes adequados às necessidades da Sociedade, assim como supervisionar a idoneidade do
processo de preparação e publicação da informação financeira pelo Conselho de
Administração, incluindo a idoneidade das políticas contabilísticas, previsões, julgamentos,
publicidade correspondente e sua constante aplicação entre exercícios fiscais de uma forma
de comunicação e documentação adequada.
d. Supervisionar atividades de auditoria interna, em particular:
I.

Aprovar e supervisionar, em coordenação com o CEO, o Plano Anual de Auditoria Interna;

II. Aprovar e revisar a Norma de Auditoria Interna; e
III. Supervisionar, em coordenação com o CEO e o Management Team, a implementação das
recomendações emitidas pela Auditoria Interna.
e. Estabelecer uma relação permanente com o Auditor de Contas, zelando para que sejam
garantidas as condições de independência e a adequada prestação dos serviços pelos
auditores, atuando como interlocutor da Sociedade em qualquer das matérias relacionadas
com o processo de auditoria das contas, assim como receber e manter informação sobre
qualquer questão em matéria de auditoria de contas.
f. Elaborar um relatório anual sobre a sua ação de supervisão, incluindo eventuais limitações
encontradas, e emitir a sua opinião sobre o relatório de gestão sobre as contas e as
propostas formuladas pelo Conselho de Administração. Receber as comunicações sobre
irregularidades em matéria financeira e contabilística, que sejam apresentadas pelos
empregados, acionistas da Sociedade ou entidades que tenham um interesse direto e
juridicamente tutelado em relação com a atividade da Sociedade.
g. Contratar a prestação de serviços de peritos que colaborem com qualquer dos membros da
Comissão no exercício das suas funções, devendo a contratação e remuneração de ditos
peritos ter em conta a importância dos assuntos que lhes são encomendados e a situação
económica da Sociedade.
h. Elaborar relatórios a pedido do Conselho e das suas Comissões.
i. Aprovar e supervisionar, em coordenação com o Management Team, o Plano de Atividade
Anual do Departamento de Corporate Compliance.
j. Analisar e monitorizar as recomendações sobre as medidas a adotar em situações de
incumprimento significativo.
k. Supervisionar o cumprimento da normativa e o alinhamento dos processos de negociação
com os requisitos do Sistema de Gestão de Compliance, com o propósito de instaurar uma
cultura sustentável de cumprimento na Sociedade.
B. Funções de operações entre Partes Relacionadas:
A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas levará a cabo as seguintes tarefas
que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de Administração, sem prejuízo de que o Conselho de
Administração lhe encarregue outras:
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a. Por delegação do Conselho de Administração:
(i)

analisar e, no seu caso, aprovar previamente as operações vinculadas (i) (a) intragrupo ou (b) entre o Grupo EDP Renováveis e o Grupo EDP, cujo montante ou valor
seja inferior a 10 % do total das rubricas do ativo, segundo o último balanço anual
aprovado pela Sociedade, sempre que se realizem no âmbito da gestão ordinária e
em condições de mercado; e (ii) as operações que se concertem em virtude de
contratos cujas condições estandardizadas se apliquem em massa a um elevado
número de clientes, se realizem segundo preços e a tarifas estabelecidos com carácter
geral por quem atue como fornecedor do bem ou serviço em questão, e cuja quantia
não supere os 0,5 por cento do montante líquido da cifra de negócios da sociedade;
e

(ii) informar periodicamente o Conselho de Administração sobre as transações que a
Comissão tenha aprovado como consequência da delegação anterior, da equidade e
transparência das mesmas e, no seu caso, do cumprimento dos critérios legais
aplicáveis.
b. Analisar e informar sobre qualquer modificação do Acordo Quadro formalizado pela EDP
e pela EDP Renováveis com data de 7 de maio de 2008.
c. Apresentar um relatório ao Conselho de Administração da Sociedade sobre as operações
entre partes vinculadas que devam ser aprovadas pelo Conselho de Administração da
EDPR SA ou pela sua Assembleia de Acionistas, conforme o estabelecido na lei vigente, e
que inclua: (i) informação sobre a natureza da operação e da relação com a parte
vinculada, (ii) a identidade da parte vinculada, (iii) a data e o valor ou montante da
contraprestação da operação e (iv) qualquer outra informação necessária para determinar
se esta é justa e razoável desde o ponto de vista da sociedade e dos acionistas que não
sejam partes vinculadas.
d. Solicitar à EDP o acesso à informação necessária para o exercício das suas competências.
7. A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas reunir-se-á pelo menos uma vez por
trimestre, ou sempre que assim o considere oportuno o seu Presidente. A Comissão de Auditoria,
Controlo e Partes Relacionadas ficará validamente constituída quando assistam à mesma,
presentes ou representados, metade mais um dos seus membros.
8. De igual modo, os acordos da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas adotar-se-ão
com o voto favorável da maioria dos seus membros, sendo considerado como voto de qualidade o
voto do Presidente em caso de empate.
9. As normas de funcionamento da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas serão
desenvolvidas pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 29º.- COMISSÃO DE NOMEAÇÕES, RETRIBUIÇÕES E GOVERNO SOCIETÁRIO
1. O Conselho de Administração constituirá com carácter permanente uma Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário.
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2. A Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Societário será um órgão informativo e
consultivo e não terá funções executivas.
3. A Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Societário estará formada por um mínimo de três
(3) e um máximo de seis (6) Conselheiros, pelo menos dois dos quais serão independentes. Os
membros da Comissão Executiva não poderão ser membros da Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário. A designação dos membros da Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário corresponde ao Conselho de Administração.
4. Esta Comissão terá um Presidente, que será independente, e um Secretário, não sendo necessário
que este último tenha a condição de Conselheiro da Sociedade. Ambos os cargos serão designados
pelo Conselho.
5. Sem prejuízo das funções legalmente atribuídas, as funções principais da Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário consistem em assistir e informar o Conselho de Administração
sobre as nomeações (inclusive por cooptação), reeleições, cessamentos e retribuições do Conselho e
dos seus cargos, bem como sobre a composição das diferentes Comissões do Conselho e a nomeação,
retribuição e cessamento do pessoal da alta direção. A Comissão de Nomeações, Retribuições e
Governo Societário informará igualmente o Conselho de Administração sobre a política geral de
retribuições e incentivos para os mesmos e para a alta direção. Estas funções incluem o seguinte:
a. Definir os princípios e critérios relativos à composição do Conselho de Administração, à
seleção e à nomeação dos seus membros.
b. Propor a nomeação e a reeleição de Conselheiros, quando as mesmas devam realizar-se por
cooptação ou, em qualquer caso, para a sua submissão à Assembleia Geral por parte do
Conselho.
c. Propor ao Conselho de Administração os membros das distintas Comissões.
d. Propor ao Conselho, dentro do estabelecido nos Estatutos, o sistema, distribuição e quantia
das retribuições dos Conselheiros. De igual modo, e no seu caso, propor-se-ão ao Conselho
as condições dos contratos com os Conselheiros.
e. Informar e, no seu caso, propor ao Conselho de Administração a nomeação e/ou o cesse de
altos diretivos, assim como as condições dos seus contratos e, em geral, a definição das
políticas de contratação e retribuição de altos diretivos.
f.

Revisar e informar sobre planos de incentivos, complementos de pensões e programas de
retribuição.

g. Supervisionar e avaliar a idoneidade do modelo de governo corporativo adotado pela
Sociedade e o seu cumprimento com os modelos de governação aceites internacionalmente,
submetendo as recomendações pertinentes sobre esta matéria.
h. Supervisionar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e standards de governo
corporativo vigentes, promovendo e solicitando o intercâmbio de informação necessário
para o efeito.
i.

Quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pela lei, pelos Estatutos Sociais ou pelo
próprio Conselho de Administração.
21

6. A Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Societário reunir-se-á pelo menos uma vez por
trimestre, ou sempre que assim o considere oportuno o seu Presidente. A Comissão de Nomeações,
Retribuições e Governo Societário ficará validamente constituída quando assistam à mesma,
presentes ou representados, metade mais um dos seus membros. De igual modo, os acordos da
Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Societário serão adotados com o voto favorável da
maioria dos seus membros, sendo o voto do Presidente um voto de qualidade em caso de empate.
7. As normas de funcionamento da Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Societário serão
desenvolvidas pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 30º.- OUTRAS COMISSÕES
O Conselho de Administração está facultado para, se o considerar oportuno, criar quaisquer outras
Comissões, assim como para definir a sua denominação, composição, funções e demais características.

SECÇÃO IV.- RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNO SOCIETÁRIO
Artigo 31º.- RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNO SOCIETÁRIO
1. Sem prejuízo do disposto na normativa das jurisdições concretas em que, no seu caso, a Sociedade
esteja admitida a cotação, o Conselho de Administração elaborará anualmente um Relatório Anual de
Governo Societário, que incluirá, como mínimo, as menções legalmente estabelecidas.
2. O referido relatório será posto à disposição dos Acionistas, junto com o resto da documentação que
deva ser facilitada por ocasião da convocatória da Assembleia Geral Ordinária. Adicionalmente, o
Referido relatório será objeto da publicidade que a normativa aplicável disponha.

CAPÍTULO IV.- CONTAS ANUAIS E DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS
ARTIGO 32º.- EXERCÍCIO SOCIAL. CONTEÚDO DAS CONTAS ANUAIS E SUA APROVAÇÃO
1. O exercício social tem início no dia um (1) de janeiro e termina no dia trinta e um (31) de dezembro
de cada ano.
2. As Contas Anuais incluem (i) o Balanço, (ii) a Conta de Perdas e Ganhos, (iii) um estado que reflita as
mudanças no património líquido do exercício, (iv) um estado de fluxos de caixa e (v) a Memória, e/ou
outros documentos que em cada momento estabeleça a normativa vigente.
3. As Contas Anuais e o Relatório de Gestão elaborar-se-ão em conformidade com os princípios e a
estrutura estabelecidos nas disposições vigentes.
4. O Conselho de Administração formulará, no prazo máximo de três (3) meses contados a partir do
encerramento do exercício social, as Contas Anuais, o Relatório de Gestão e a Proposta de Aplicação
do Resultado, assim como, no seu caso, as Contas e o Relatório de Gestão Consolidados.
5. As Contas Anuais e o Relatório de Gestão deverão ser assinados por todos os Conselheiros. No caso
de faltar a assinatura de algum deles em algum dos documentos, a sua falta deverá ser devidamente
assinalada em cada um dos documentos em que falte, com expressa indicação da causa.
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6. As Contas Anuais e o Relatório de Gestão deverão ser revistos por auditores de contas. As pessoas
que devem exercer a auditoria de contas serão nomeadas pela Assembleia Geral antes de finalizar o
exercício a auditar, por um período de tempo inicial que não poderá ser inferior a três (3) anos nem
superior a nove (9), a contar desde a data em que se inicie o primeiro exercício a auditar, podendo
ser reeleitas pela Assembleia Geral por períodos máximos de três (3) anos uma vez finalizado o
período inicial.
7. A Assembleia Geral não poderá revocar os auditores antes que finalize o período inicial para o qual
foram nomeados, ou antes de que finalize cada um dos trabalhos para os que foram contratados uma
vez finalizado o período inicial, salvo em caso de existência de justa causa.
8. As Contas Anuais serão aprovadas pela Assembleia Geral. A partir da convocatória da Assembleia
Geral, qualquer acionista poderá obter da Sociedade, de forma imediata e gratuita, os documentos
que serão submetidos à aprovação da Assembleia, assim como, no seu caso, o Relatório de Gestão e
o Relatório dos Auditores de Contas. A convocatória deverá incluir menção expressa deste direito.
ARTIGO 33º.- APLICAÇÃO DO RESULTADO
1. A Assembleia Geral decidirá sobre a aplicação do resultado do exercício, de acordo com o Balanço
aprovado.
2.

Os benefícios distribuir-se-ão da seguinte maneira:
a.

As quantias necessárias para dotar os fundos das reservas legais.

b. A quantidade que a Assembleia estabeleça para ser distribuída como dividendo das ações em
circulação.
c. A quantidade que a Assembleia Geral estabeleça para constituição ou incremento de fundos
de previsão ou de reservas de livre disposição.
d. O resto ou sobrante será transferido como remanente a conta nova.
ARTIGO 34º.- DIVIDENDO POR CONTA
1. O Conselho de Administração ou a Comissão Executiva do Conselho de Administração, no seu caso,
poderão acordar a distribuição de quantias por conta de dividendos, nas seguintes condições:
a. O Conselho formulará um balanço contabilístico que demonstre que existe liquidez suficiente
para a distribuição. Dito estado será posteriormente incluído na Memória.
b. A quantidade a distribuir não poderá exceder o montante total dos resultados obtidos desde
o final do último exercício, uma vez deduzidas as perdas procedentes de exercícios anteriores
e as quantidades com que se devam dotar as reservas obrigatórias por lei ou por disposição
estatutária, assim como a estimativa do imposto a pagar sobre ditos resultados.
ARTIGO 35º.- PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
O pagamento dos juros e dividendos terá lugar no domicílio social, ou em local acordado pelo Conselho
de Administração ou, no seu caso, pela Comissão Executiva do Conselho de Administração. Os mesmos
organismos determinarão a época e prazo para a cobrança dos dividendos.
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CAPÍTULO V.- DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
ARTIGO 36º.- DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
1. A Sociedade dissolver-se-á quando concorram as causas que estabelece a normativa vigente para
esse efeito, e em concreto:
a. Por decisão da Assembleia Geral, em conformidade com os quóruns e maiorias requeridas
para a modificação dos Estatutos.
b. Por cumprimento do termo estabelecido nos Estatutos.
c. Pela conclusão da empresa que constitua o seu objeto ou a impossibilidade manifesta de
realizar o seu objeto social ou pela paralisação dos órgãos sociais, de modo que resulte
impossível o seu funcionamento.
d. Em consequência de perdas que reduzam o património líquido da Sociedade a uma
quantidade inferior a metade do seu capital social, a não ser que este se aumente ou se
reduza na proporção suficiente, e sempre que não seja procedente solicitar a declaração de
insolvência em conformidade com a normativa sobre a insolvência.
e. Por redução do capital social abaixo do mínimo legal.
f.

Pela fusão ou cisão total da Sociedade.

g. Quando ocorra alguma das causas previstas nos apartados c, d e e anteriores, a dissolução
da Sociedade requererá o acordo da Assembleia Geral constituída em conformidade com os
quóruns ordinários.
ARTIGO 37º.- LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
1. Una vez dissolvida a Sociedade, abrir-se-á o período de liquidação, salvo nos casos de fusão ou cisão
total ou qualquer outro caso de cessão global do seu ativo e passivo.
2. Desde o momento em que a Sociedade se declare em liquidação, cessará a representação do
Conselho de Administração e os seus membros passarão a exercer as funções de Liquidadores.
3. O número de liquidadores deverá ser sempre ímpar, de maneira que, em caso de ser necessário,
cessará do seu cargo o Conselheiro de menor antiguidade no mesmo.
4. Durante o período de liquidação, observar-se-ão as disposições destes Estatutos no referente à
convocatória e reunião de Assembleias Ordinárias e Extraordinárias, às quais prestarão contas os
Liquidadores sobre o andamento da liquidação, para que acordem o que seja conveniente para o
interesse comum.
5. As operações de liquidação desenvolver-se-ão em conformidade com as disposições vigentes.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 38º.- RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
1. As questões que possam suscitar-se entre a Sociedade e algum ou alguns dos seus Acionistas,
independentemente de quem seja o seu autor, submeter-se-ão aos Tribunais de Justiça.
2. Em qualquer caso, e para os efeitos procedentes, os Acionistas submetem-se expressamente à
competência dos Tribunais correspondentes do local em que esteja estabelecido o domicílio da
Sociedade.

ARTIGO 39º.- NECESSIDADE DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA
Nenhum acionista poderá apresentar qualquer demanda contra a Sociedade sem formular antes a
correspondente reclamação perante o Conselho de Administração.
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Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO DÉCIMO DA ORDEM DO DIA
Aprovação da delegação no Conselho de Administração da faculdade para efetuar
aumentos de capital com exclusão do direito de subscrição preferente.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO DÉCIMO

Autorizar o Conselho de Administração para que, conforme estabelecido nos artigos
297.1.b) e 506 da Lei de Sociedades de Capital, com a previsão do disposto no artigo 311.1 da
Lei de Sociedades de Capital, possa acordar, numa ou em várias vezes, o aumento do capital
social até um montante determinado na oportunidade no valor que decida, em conformidade
com as seguintes condições:
1.

Prazo: A ampliação do capital social poderá efetuar-se numa só ou em várias vezes,
dentro do prazo máximo de cinco anos a contar desde a data da celebração da presente
Assembleia.

2.

Montante máximo: O montante máximo total da ampliação ou ampliações que sejam
acordadas ao abrigo desta autorização não poderá exceder (i) 50% do capital social atual,
ou (ii) no caso de que no aumento de capital se exclua o direito de subscrição preferente
dos acionistas, 20% do capital social atual.

3.

Alcance: A autorização para aumentar o capital social estender-se-á, tão amplamente
como possa ser requerido em Direito, à fixação e determinação das condições inerentes a
cada uma das ampliações que se possam realizar em virtude deste acordo, à realização de
todos os trâmites que resultem necessários e à obtenção de todas as autorizações
requeridas pelas disposições legais vigentes.
A título meramente enunciativo, e sem carácter limitativo, corresponderá ao Conselho de
Administração determinar, para cada aumento do capital social, o montante e a data de
execução, o número de ações a emitir, com ou sem voto, com ou sem prémio de emissão,
consistindo o contravalor das novas ações a emitir em contribuições em numerário,
podendo fixar os términos e as condições do aumento de capital e as características das
ações.
Facultar igualmente o Conselho de Administração para que, em conformidade com o
previsto no artigo 506 da Lei de Sociedades de Capital, possa excluir, total ou
parcialmente, o direito de subscrição preferente se o interesse da sociedade assim o
exigir.

4. Direitos das novas ações, tipo de emissão e contravalor do aumento: As novas ações
emitidas com motivo do aumento ou aumentos de capital que sejam acordados ao abrigo

da presente delegação, serão ações ordinárias iguais em direitos às já existentes, que
serão emitidas de acordo com o seu valor nominal ou com o prémio de emissão que, no
seu caso, se determine. O contravalor das novas ações a emitir consistirá necessariamente
em contribuições em numerário.
5.

Aumento incompleto: Declarar, em conformidade com o previsto no artigo 311.1 da Lei
de Sociedades de Capital, a subscrição incompleta do aumento do capital, que se
considerará aumentado apenas no valor das subscrições efetuadas, comunicando, nos
casos em que seja necessário e em conformidade com o estabelecido no artigo 507 da Lei
de Sociedades de Capital, dita circunstância à Comissão Nacional do Mercado de Valores.

6.

Modificação dos Estatutos Sociais: Por efeito da presente autorização, o Conselho de
Administração queda facultado para, no seu caso, conferir nova redação ao artigo dos
estatutos sociais relativo ao capital social, uma vez acordado e executado o aumento.

7.

Admissão a negociação: Solicitar a admissão a negociação das novas ações que se possam
emitir em virtude deste acordo em Euronext Lisbon, através do sistema de interconexão
bolsista Central de Valores Mobiliários, sendo a respetiva entidade gestora Interbolsa –
Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores
Mobiliários, S.A., assim como nas restantes Bolsas de Valores em que se negoceiem as
ações da sociedade.
Autorizar igualmente o Conselho de Administração, com faculdades de substituição nas
pessoas que o mesmo estime conveniente, em termos tão amplos e bastantes como
possam ser requeridos em Direito, para solicitar e obter a admissão a cotação oficial das
novas ações que possam emitir-se em virtude deste acordo nas Bolsas de Valores onde a
ação tenha cotação no momento de levar a cabo cada aumento de capital, através de
Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de
Valores Mobiliários, S.A. ou do sistema que corresponda em cada caso, elaborando,
apresentando e outorgando quantos documentos e realizando quantos atos sejam
necessários ou convenientes para tal efeito.

8.

Substituição de faculdades: Facultar o Conselho de Administração para que substitua as
faculdades que lhe foram delegadas pela Assembleia Geral em relação com este acordo, a
favor do Presidente do Conselho de Administração, do Secretário e Vice-secretário não
conselheiros do Conselho de Administração, do Conselheiro Delegado ou de qualquer
outro Conselheiro ou representante de EDP RENOVÁVEIS, S.A., ao abrigo no estabelecido
no artigo 249.2 da Lei de Sociedades de Capital.

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.

EDP RENOVÁVEIS, S.A.
RELATÓRIO JUSTIFICATIVO EMITIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA SESSÃO DE 15 DE
FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO À PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA DELEGAÇÃO NO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE LEVAR A CABO AUMENTOS DE CAPITAL COM EXCLUSÃO DO
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO PREFERENTE
(Ponto Décimo da Ordem do Dia)
_________________________________________________________________________________

1.

OBJETO DEL RELATÓRIO

O presente relatório justificativo é emitido pelo Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A.
(indistintamente, “EDPR” ou a “Sociedade”) em conformidade com o previsto no artigo 297, em relação
com o artigo 286 e com o artigo 506 do Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julho, pelo qual se aprova
o Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital Espanhola (a “Lei de Sociedades de Capital”) e
concordantes do Regulamento do Registo Comercial de Espanha, aprovado pelo Real Decreto 1784/1996,
de 19 de julho, que exige a apresentação de um relatório escrito justificando as razões da proposta de
delegação de faculdades no Conselho de Administração (o “Relatório”).
O Relatório tem por objeto propor, no âmbito do ponto décimo da ordem do dia à Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas que se celebrará, previsivelmente, no dia 31 de março de 2022, em primeira
convocatória, ou no dia 7 de abril de 2022, em segunda convocatória, que seja concedida autorização ao
Conselho de Administração, com faculdades de substituição, para que, conforme disposto no artigo
297.1.b) da Lei de Sociedades de Capital, possa realizar aumentos de capital, durante um prazo de cinco
anos, até ao montante máximo de 50% do capital social no momento da autorização, de uma única vez
ou em várias vezes, mediante a emissão de novas ações com ou sem voto, com a previsão de subscrição
incompleta estipulada no artigo 311 da Lei de Sociedades de Capital.
De igual modo, é proposto delegar no Conselho de Administração, nos termos estabelecidos no artigo 506
da Lei de Sociedades de Capital, a possibilidade de aumentar o capital social com exclusão do direito de
subscrição preferente até ao montante máximo de 20% do capital social no momento da autorização, se
o interesse da sociedade assim o exigir, autorizando-o a aumentar o capital social ao abrigo do previsto
no artigo 297.1.b) da Lei de Sociedades de Capital, incluindo a delegação da capacidade de decisão para
excluir, total o parcialmente, o direito de subscrição preferente em relação com os aumentos de capital
que decida, conforme estabelece o artigo 506 da citada lei e até ao limite de 20% do capital social no
momento da presente delegação.
2.

JUSTIFICAÇÃO DE LA PROPOSTA

Tanto o tráfico comercial em geral como, especialmente, o entorno volátil e dinâmico que é constituído
pelos mercados regulados, exigem que os órgãos de governo e administração da Sociedade estejam
dotados dos instrumentos idóneos para uma adequada gestão do interesse social. Neste sentido, e
necessário que a Sociedade disponha em todo o momento de meios que lhe permitam fazer frente às
exigências derivadas da própria atividade da Sociedade, dos seus investimentos, assim como aquelas que
sejam colocadas pelo mercado em que as suas ações se encontram admitidas a negociação.
Adicionalmente, num setor altamente competitivo e globalizado como o das energias renováveis, com
frequência, o êxito de uma iniciativa estratégica ou de uma operação financeira depende da eficácia com
que possa ser levada a cabo, pelo que resulta fundamental poder dotar a Sociedade de certa flexibilidade
de novos recursos próprios.

Neste contexto, dada a incerteza de não poder prever tais necessidades e o facto de que, uma vez
manifestadas, seja necessário celebrar uma Assembleia Geral para ampliar o montante do capital social,
com as dilações e os custos que tal comportaria, implica que, de certo modo, a capacidade de resposta da
Sociedade se veja limitada. Pelo contrário, ao dotar o Conselho de Administração da faculdade de acordar
por si mesmo o aumento do capital social, dentro de determinados limites e cumprindo com os requisitos
legais, a margem de manobra da Sociedade ver-se-ia consideravelmente alargada.
De igual modo, a faculdade de excluir o direito de subscrição preferente, por uma parte, permite
habitualmente uma redução relativa dos custos associados à operação (incluindo, em particular, as
comissões das entidades financeiras participantes na emissão); e, por outra, uma menor distorção da
negociação das ações durante o período de emissão, uma vez que este seria mais breve do que numa
emissão com direitos.
Em qualquer caso, cabe deixar expressa constância de que a exclusão, total ou parcial, do direito de
subscrição preferente constitui apenas uma faculdade que a Assembleia Geral delega no Conselho de
Administração e cujo exercício dependerá de que o próprio Conselho de Administração assim o decida,
tendo em atenção o interesse social e em conformidade com os requisitos legais. No caso de ser acordado
o aumento, o Conselho de Administração emitirá um relatório detalhando as razões de interesse social
que o justifiquem em cada caso concreto, em conformidade com os requisitos exigidos pelo artigo 308 da
Lei de Sociedades de Capital, e que será colocado à disposição dos acionistas e comunicado na primeira
Assembleia Geral de Acionistas que se celebre após o aumento de capital, em conformidade com o
estabelecido no artigo 506 da Lei de Sociedades de Capital.
Por último, as faculdades delegadas em virtude do acordo proposto ao Conselho de Administração, no
caso de este ser adotado, sê-lo-ão com expressa faculdade de substituição, de maneira que a capacidade
de oferecer uma resposta rápida e eficaz se veja assim reforçada em maior medida.
3.

PROPOSTA DE ACORDO

Em conformidade com as indicações recolhidas no presente Relatório, o texto integral da proposta de
acordo que se propõe submeter à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas é o seguinte:
“Décimo.-

Aprovação da delegação no Conselho de Administração da faculdade para efetuar
aumentos de capital com exclusão do direito de subscrição preferente.

Autorizar o Conselho de Administração para que, conforme estabelecido nos artigos 297.1.b) e 506 da Lei
de Sociedades de Capital, com a previsão do disposto no artigo 311.1 da Lei de Sociedades de Capital,
possa acordar, numa ou em várias vezes, o aumento do capital social até um montante determinado na
oportunidade no valor que decida, em conformidade com as seguintes condições:
1.

Prazo: A ampliação do capital social poderá efetuar-se numa só ou em várias vezes, dentro do prazo
máximo de cinco anos a contar desde a data da celebração da presente Assembleia.

2.

Montante máximo: O montante máximo total da ampliação ou ampliações que sejam acordadas ao
abrigo desta autorização não poderá exceder (i) 50% do capital social atual, ou (ii) no caso de que no
aumento de capital se exclua o direito de subscrição preferente dos acionistas, 20% do capital social
atual.

3.

Alcance: A autorização para aumentar o capital social estender-se-á, tão amplamente como possa
ser requerido em Direito, à fixação e determinação das condições inerentes a cada uma das
ampliações que se possam realizar em virtude deste acordo, à realização de todos os trâmites que
resultem necessários e à obtenção de todas as autorizações requeridas pelas disposições legais
vigentes.
A título meramente enunciativo, e sem carácter limitativo, corresponderá ao Conselho de
Administração determinar, para cada aumento do capital social, o montante e a data de execução, o
número de ações a emitir, com ou sem voto, com ou sem prémio de emissão, consistindo o contravalor
das novas ações a emitir em contribuições em numerário, podendo fixar os términos e as condições
do aumento de capital e as características das ações.
Facultar igualmente o Conselho de Administração para que, em conformidade com o previsto no
artigo 506 da Lei de Sociedades de Capital, possa excluir, total ou parcialmente, o direito de subscrição
preferente se o interesse da sociedade assim o exigir.

4. Direitos das novas ações, tipo de emissão e contravalor do aumento: As novas ações emitidas com
motivo do aumento ou aumentos de capital que sejam acordados ao abrigo da presente delegação,
serão ações ordinárias iguais em direitos às já existentes, que serão emitidas de acordo com o seu
valor nominal ou com o prémio de emissão que, no seu caso, se determine. O contravalor das novas
ações a emitir consistirá necessariamente em contribuições em numerário.
5.

Aumento incompleto: Declarar, em conformidade com o previsto no artigo 311.1 da Lei de
Sociedades de Capital, a subscrição incompleta do aumento do capital, que se considerará
aumentado apenas no valor das subscrições efetuadas, comunicando, nos casos em que seja
necessário e em conformidade com o estabelecido no artigo 507 da Lei de Sociedades de Capital, dita
circunstância à Comissão Nacional do Mercado de Valores.

6.

Modificação dos Estatutos Sociais: Por efeito da presente autorização, o Conselho de Administração
queda facultado para, no seu caso, conferir nova redação ao artigo dos estatutos sociais relativo ao
capital social, uma vez acordado e executado o aumento.

7.

Admissão a negociação: Solicitar a admissão a negociação das novas ações que se possam emitir em
virtude deste acordo em Euronext Lisbon, através do sistema de interconexão bolsista Central de
Valores Mobiliários, sendo a respetiva entidade gestora Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas
de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A., assim como nas restantes
Bolsas de Valores em que se negoceiem as ações da sociedade.
Autorizar igualmente o Conselho de Administração, com faculdades de substituição nas pessoas que
o mesmo estime conveniente, em termos tão amplos e bastantes como possam ser requeridos em
Direito, para solicitar e obter a admissão a cotação oficial das novas ações que possam emitir-se em

virtude deste acordo nas Bolsas de Valores onde a ação tenha cotação no momento de levar a cabo
cada aumento de capital, através de Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de
Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. ou do sistema que corresponda em cada caso,
elaborando, apresentando e outorgando quantos documentos e realizando quantos atos sejam
necessários ou convenientes para tal efeito.
8.

Substituição de faculdades: Facultar o Conselho de Administração para que substitua as faculdades
que lhe foram delegadas pela Assembleia Geral em relação com este acordo, a favor do Presidente
do Conselho de Administração, do Secretário e Vice-secretário não conselheiros do Conselho de
Administração, do Conselheiro Delegado ou de qualquer outro Conselheiro ou representante de EDP
RENOVÁVEIS, S.A., ao abrigo no estabelecido no artigo 249.2 da Lei de Sociedades de Capital.”

Em Madrid, no dia 15 de fevereiro de 2022.
*****

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 DÉCIMO PRIMEIRO DA ORDEM DO DIA
Manutenção da vaga existente no Conselho de Administração.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO DÉCIMO PRIMEIRO
Em relação à vaga ocorrida no Conselho de Administração após a demissão de Joan
Avalyn Dempsey, fica acordado o não preenchimento da mesma, mantendo desse modo a
existência da vaga, prevendo-se expressamente que o Conselho de Administração possa
ocupá-la por cooptação após a realização desta Assembleia Geral.

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 DÉCIMO SEGUNDO DA ORDEM DO DIA
Delegação de poderes para formalização e execução de todas as deliberações
adotadas na Assembleia Geral de Acionistas com o objetivo de celebrar a respetiva ata
pública e permitir a sua interpretação, correção e adição ou desenvolvimento de forma a
obter os registos apropriados.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO DÉCIMO SEGUNDO
Conferir poderes, indistintamente, ao Presidente do Conselho de Administração, ao
Vice-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 adotadas por esta Assembleia Geral de Acionistas
e, para o efeito, para desenvolver, esclarecer, especificar, interpretar, completar e corrigir tais
deliberações ou as decorrentes de quaisquer atos 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.

