
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 2022. 

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 2022, e que foram formuladas pelo Conselho de Administração na 
sua reunião de 27 de fevereiro de 2023. 



 
 

 
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 2022. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEGUNDO  
 

Aprovar a aplicação do resultado formulado pelo Conselho de 
Administração na sua reunião com data de 27 de fevereiro de 2023, com o 
parecer favorável da Comissão Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades 
Relacionadas, que se detalha em seguida. 

 
Resultados negativos do exercício 2022  - 220.662.410 Euros 

 
Como o resultado é negativo, não procede a provisão de reservas, ou qualquer 
outra aplicação. 
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PONTO TERCEIRO DA ORDEM DO DIA 
 

Mecanismo de remuneração dos acionistas por meio de um 
dividendo flexível (“scrip dividend”) a executar sob a forma de um Aumento 
do Capital Social imputável às reservas, num montante determinável, 
através da emissão de novas ações ordinárias com um valor nominal de 
cinco euros (5€) cada uma delas, sem prémiode emissão, da mesma classe 
e série que as atualmente emitidas, incluindo uma provisão para a 
aceitação incompleta das ações a emitir no âmbito do Aumento do Capital 
Social. 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO RELATIVA AO PONTO TERCEIRO DA 
ORDEM DO DIA 

Aprovar um Aumento do Capital Social (doravante, o "Aumento do 
Capital Social") no montante resultante da multiplicação: a) do valor nominal de 
cinco (5) euros por ação da EDP Renováveis, S. A. (doravante, a "Empresa") 
por b) o número total de novas ações da Sociedade resultantes da aplicação da 
fórmula indicada na secção 2 infra. O Aumento do Capital Social é regulado nos 
seguintes termos e Condições: 

1. Aumento de Capital Social contra reservas. 

O Aumento do Capital Social será efectuado através da emissão de um 
número determinado de novas ações da Sociedade, resultante da aplicação da 
fórmula indicada na secção 2 infra (doravante, as "Novas Ações" e cada uma 
delas, individualmente, a "Nova Quota"), que serão ações ordinárias com um 
valor nominal de cinco (5) euros cada, da mesma classe e série e com os 
mesmos direitos que as atualmente emitidas, representadas pelos assentos no 
livro (ações escriturais). 

O aumento do Capital Social será integralmente imputado às reservas 
previstas no artigo 303.1 da Lei de Sociedades espanhola. Após a execução do 
Aumento do Capital Social, o Conselho de Administração determinará a(s) 
reserva(s) e o montante dessa(s) reserva(s) a implementar, de acordo com o 
balanço em que se baseia o Aumento do Capital Social. 

As novas ações são emitidas ao par, ou seja, pelo seu valor nominal de 
cinco (5) euros, sem prémio por ação, e serão atribuídas sem encargos e 
comissões aos acionistas da Sociedade. 

Tradução em português apenas para fins informativos. Em caso de discrepâncias 
entre a versão portuguesa e a versão espanhola, prevalece a versão espanhola. 
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O Aumento do Capital Social pode ser executado pelo Conselho de 
Administração no prazo de um ano a contar da data de aprovação pela 
Assembleia Geral da respetiva resolução relativa ao Aumento do Capital Social, 
sem necessidade de nova convocatória da Assembleia Geral, e em 
conformidade com as condições jurídicas e financeiras no momento da execução 
do Aumento do Capital Social, com a finalidade de oferecer aos acionistas da 
Sociedade um mecanismo de remuneração flexível e eficiente. 

É expressamente prevista a possibilidade de retoma incompleta do 
Aumento do Capital Social, em conformidade com o disposto no artigo 311 da 
Lei de Sociedades espanhola. 

2. Número máximo de novas ações a emitir no âmbito do Aumento do Capital 
Social. 

O número máximo de novas ações a emitir no âmbito do Aumento do 
Capital Social será o resultante da aplicação da seguinte fórmula, arredondando 
o resultado para o número inteiro mais próximo: 

MNNS = NIS / N. º de Direitos por ação 

Em que, 

“MNNS" = Número máximo de novas ações realizadas a emitir; 

“NIS = Número de ações emitidas pela Sociedade à data da decisão do 
Conselho de Administração de levar a cabo o Aumento do Capital Social; e  

“N.º de Direitos por ação" = Número de direitos de incorporação 
necessários para a atribuição de uma nova ação no Aumento do Capital Social, 
resultante da aplicação da seguinte fórmula, arredondando o resultado para o 
número inteiro mais próximo: 

N.º de Direitos por ação = NIS / N.º de ações provisório 

Em que, 

“N.º de ações provisório" = Montante da Opção de Ações / Preço da 
Ação 

Para este efeito, "Preço da Ação" é a média aritmética dos preços médios 
ponderados das ações da Sociedade no mercado Euronext Lisbon ao longo das 
cinco (5) sessões de negociação anteriores à data da resolução aprovada pelo 
Conselho de Administração para realizar o Aumento do Capital Social (ou à data 
em que o pedido de votação é enviado aos Administradores, no caso de a 
resolução ser adoptada por escrito e sem a celebração de uma reunião), 
arredondando para cima ou para baixo à milésima de euro mais próxima e, no 
caso de meia milésima de euro, arredondando à milésima de euro mais próxima. 
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O Preço das Ações nunca poderá ser inferior ao valor nominal das ações da 
EDPR. Caso esse cálculo resulte num valor inferior, o Preço das Ações será de 
cinco (5) euros. 

De igual modo, o "Montante da Opção de Ações" corresponderá ao 
montante determinado pelo Conselho de Administração, com o limite de 
275.000.000 euros brutos.  

3. Direitos de incorporação e execução incompleta do Aumento do Capital 
Social. 

Cada ação emitida pela Sociedade concede ao seu proprietário um direito 
de incorporação. 

O número de direitos de incorporação necessários para receber uma nova 
ação é determinado automaticamente, de acordo com a proporção existente 
entre o número de ações recentemente emitidas e o número de ações emitidas 
naquele momento, calculado segundo a fórmula indicada na secção 2 supra. 
Concretamente, os acionistas terão direito a receber uma nova ação por um certo 
número de direitos de incorporação, determinado de acordo com as disposições 
previstas na seção 2 supra. 

Se o número de direitos de incorporação necessário para a atribuição de 
uma nova ação multiplicado pelo número máximo de novas ações a emitir 
resultar num número inferior ao número de ações emitidas pela Sociedade (NIS) 
à data em que o Conselho de Administração decidir realizar o Aumento do 
Capital Social, a Sociedade, ou outra entidade do seu grupo detentora de ações 
da mesma, renunciará ao número de direitos de incorporação igual à diferença 
entre os dois valores, com o objetivo único de assegurar que o número de novas 
ações é um número inteiro e não uma fração. Nesse caso, haveria uma 
realização incompleta do Aumento do Capital Social e o Capital Social seria 
aumentado unicamente no montante correspondente aos direitos de 
incorporação que não foram renunciados (para os quais as disposições da 
secção 4 devem também ser tidas em consideração), nos termos do artigo 311 
da Lei de Sociedades espanhola. 

Os direitos de incorporação serão atribuídos aos acionistas da Sociedade 
que tenham direito a recebê-los, isto é, aos acionistas registados nas contas 
relevantes dos intermediários financeiros inscritos na Interbolsa e nas contas 
“jumbo” correspondentes abertas por esses intermediários financeiros na Central 
de Valores Mobiliários, gerida pela Interbolsa, no dia determinado pelo Conselho 
de Administração, nos termos do regulamento vigente relativo ao registo, 
compensação e liquidação de títulos de ação. 

Por outro lado, os direitos de incorporação poderão ser transferidos nas 
mesmas condições que as ações de que provêm, podendo ser negociados no 
mercado durante o período que venha a ser estabelecido pelo Conselho de 
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Administração e, no mínimo, durante catorze (14) dias de calendário. Durante 
esse período, poderão ser adquiridos no mercado os direitos de incorporação 
suficientes na proporção necessária para receber novas ações. 

Uma vez expirado o período de negociação dos direitos de incorporação, 
as novas ações serão atribuídas aos acionistas ou, se for o caso, aos terceiros 
adquirentes que detenham os direitos de incorporação, em conformidade com 
os montantes exigidos nas contas relevantes dos intermediários financeiros 
inscritos na Interbolsa e nas contas “jumbo” correspondentes abertas por esses 
intermediários financeiros na Central de Valores Mobiliários, gerida pela 
Interbolsa, nos termos da regulamentação aplicável em matéria de Registo, 
Compensação e Liquidação de Valores Mobiliários. Do mesmo modo, o 
Conselho de Administração declarará o período de negociação dos direitos de 
incorporação e implementará as reservas relevantes nas contas da Sociedade 
para a execução do Aumento do Capital Social, que será, por conseguinte, 
considerado como realizado. 

4. Compromisso de Aquisição. 

A Sociedade compromete-se irrevogavelmente a adquirir os direitos de 
incorporação emitidos no Aumento do Capital Social nos termos do disposto na 
secção 3 supra (doravante, o "Compromisso de Aquisição”). 

De acordo com o acima mencionado, o Compromisso de Aquisição aplica-
se apenas aos direitos de incorporação inicialmente recebidos por cada um dos 
acionistas da Sociedade, excluindo compradosos adquiridos no mercado por 
acionistas ou por terceiros adquirentes, e mantém-se em vigor e pode ser aceite 
no período de negociação dos direitos de incorporação, conforme determinado 
pelo Conselho de Administração. Para este efeito, a Sociedade está autorizada 
a adquirir direitos de incorporação (assim como as novas ações daí decorrentes), 
dentro do limite máximo do número total de direitos a emitir e sempre em 
conformidade com os requisitos legais aplicáveis. 

O preço de compra de cada direito de incorporação (doravante, o "Preço 
de Compra") será calculado utilizando a seguinte fórmula, arredondando ao 
valor imediatamente superior ou inferior até à milésima de euro mais próxima e, 
no caso de meia milésima de euro, arredondando à milésima de euro mais 
próxima:  

Preço de Compra = Preço da Ação / (N.º de Direitos por ação +1) 

A Sociedade renunciará previsivelmente às novas ações correspondentes 
aos direitos de incorporação adquiridos ao abrigo do Compromisso de Aquisição. 
Nesse caso, o Aumento do Capital Social será parcialmente realizado, e o capital 
social será aumentado unicamente no montante correspondente aos direitos de 
incorporação relativamente aos quais não foi concedida qualquer renúncia, nos 
termos do artigo 311 da Lei de Sociedades Espanhola. 
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A aquisição pela Sociedade dos direitos de incorporação ao abrigo do 
Compromisso de Aquisição poderá fazer-se, no todo ou em parte, contra as 
reservas previstas no artigo 303.1 da Lei de Sociedades espanhola. 

5. Representação de novas ações e direitos que lhes estão associados. 

As ações recém-emitidas no âmbito do Aumento do Capital Social são de 
caráter ordinário, com um valor nominal de cinco (5) euros cada uma, da mesma 
classe e série que as atualmente emitidas, sendo representadas por 
lançamentos contabilísticos (ações escriturais) e registadas nas contas 
relevantes dos intermediários financeiros inscritos na Interbolsa e nas contas 
“jumbo” correspondentes abertas por esses intermediários financeiros na Central 
de Valores Mobiliários, gerido por Interbolsa. 

6. Direitos associados às novas ações. 

As novas ações concedem aos seus titulares os mesmos direitos de voto 
e direitos de natureza patrimonial das ações ordinárias da Sociedade emitidas 
na data em que o Aumento do Capital Social é declarado subscrito, sobre o 
montante aplicável, e realizado. 

7. Balanço e reserva sobre os quais é cobrado o Aumento do Capital Social. 

O balanço em que se baseia o Aumento do Capital Social é o balanço do 
exercício terminado a 31 de dezembro de 2022, auditado por Pricewaterhouse 
Coopers Auditores, S. L. em 27 de fevereiro de 2023 e submetido à Assembleia 
Geral Ordinária para aprovação nos termos do primeiro ponto da ordem do dia. 

Tal como acima previsto, o Aumento do Capital Social é inteiramente 
imputado às reservas previstas no artigo 303.1 da Lei de Sociedades espanhola. 
No momento da execução do Aumento do Capital Social, o Conselho de 
Administração (com poderes expressos de delegação ou substituição) deve 
especificar a(s) reserva(s) a implementar para a realização do Aumento do 
Capital Social e o montante dessa(s) Reserva(s) de acordo com o balanço a 
utilizar como base para o Aumento do Capital Social. 

8. Ações em depósito. 

Uma vez terminado o período de negociação dos direitos de incorporação, 
as novas ações que não possam ser atribuídas por razões não imputáveis à 
Sociedade manter-se-ão em depósito, à disposição dos titulares que possam 
provar a sua propriedade legítima sobre os direitos de incorporação relevantes. 
Três (3) anos após o termo do referido período de negociação dos direitos de 
incorporação, as novas ações ainda pendentes de atribuição poderão ser 
vendidas em conformidade com o disposto no artigo 117 da Lei de Sociedades 
espanhola, em nome e sob custo das partes interessadas. O montante líquido 
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da referida venda será depositado no Banco de Espanha ou na Caixa geral de 
Depósitos à disposição das partes interessadas. 

9. Listagem de novas ações. 

Aprovar a cotação das novas ações na Euronext Lisbon, adotando as 
medidas e levando a cabo as ações que forem necessárias ou adequadas, e 
submetendo à Euronext Lisbon os documentos necessários para a sua admissão 
a negociação, declarando expressamente que a Sociedade deve cumprir 
periodicamente a regulamentação aplicável que rege o mercado de Valores 
Mobiliários, nomeadamente no que diz respeito à cotação, à continuação da 
negociação e à retirada da lista dos Valores Mobiliários.  

10. Execução do Aumento do Capital Social. 

O Conselho de Administração tem o direito de decidir se procede ou não ao 
Aumento do Capital Social, fixando a data da sua execução e os termos e 
condições não expressamente previstos na presente resolução, no prazo 
máximo de um ano. 

Não obstante, se o Conselho de Administração, com autoridade de 
subdelegação expressa, não considerar conveniente executar o Aumento do 
Capital Social, não será obrigado a formalizar o Aumento do Capital Social. Em 
especial, o Conselho de Administração analisará e terá em conta as condições 
de mercado, as circunstâncias da Sociedade e as circunstâncias decorrentes de 
qualquer acontecimento ou facto social ou economicamente importante; se, na 
opinião do Conselho de Administração, estas ou outras considerações não 
permitirem a execução do Aumento de Capital social, este não terá efeito se o 
Conselho de Administração não exercer a autoridade que lhe foi delegada, no 
prazo de um ano indicado pela Assembleia Geral de Acionistas, caso em que a 
informará sobre este facto na Primeira Assembleia Geral de Acionistas realizada 
posteriormente. 

Após o termo do período de negociação dos direitos de incorporação: 

(a) As novas ações serão atribuídas aos acionistas titulares de direitos 
de incorporação, registados nas contas relevantes dos 
intermediarios financeiros inscritos na Interbolsa e nas contas 
“jumbo” correspondentes abertas por esses intermediários 
financeiros na Central de Valores Mobiliários, gerida pela Interbolsa. 

(b) O Conselho de Administração declarará finalizado o período de 
negociação dos direitos de incorporação e implementará as reservas 
nas contas da Sociedade pelo montante do Aumento do Capital 
Social, que será considerado realizado com essa implementação. 
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Do mesmo modo, uma vez expirado o período de negociação dos direitos 
de incorporação, o Conselho de Administração adotará a resolução 
correspondente sobre: a) a alteração dos Estatutos Sociais da Sociedade, com 
a finalidade de refletir o novo montante do Capital Social e o número de ações 
emitidas na sequência do Aumento do Capital Social; e b) o pedido de listagem 
das novas ações emitidas relativas ao Capital Social no mercado Euronext 
Lisbon. 

11. Delegação de autoridades e autorização para a execução do aumento do 
Capital Social. 

Nos termos do artigo 297.1.a) da Lei de Sociedades espanhola, propõe-
se autorizar o Conselho de Administração, com autorização de subdelegação 
expressa, a estabelecer as condições do Aumento do Capital Social no que 
respeita a quaisquer elementos não previstos pela Assembleia Geral, num prazo 
não superior a um ano a contar da data em que a resolução sobre o Aumento do 
Capital Social seja aprovada pela Assembleia Geral. 

A este respeito e de acordo com o exposto, a autoridade delegada no 
Conselho de Administração inclui, entre outros e sem carácter limitativo, os 
seguintes poderes: 

(a) Fixar a data de realização do Aumento do Capital Social e 
determinar o calendário de execução específico. 

(b) Determinar as reservas contra as quais será imputado o 
Aumento do Capital Social. 

(c) Determinar o montante do Aumento do Capital Social, o 
número de novas ações a emitir e o número de direitos de incorporação 
necessários para a atribuição de uma nova ação. 

(d) Estabelecer a duração do período de negociação dos 
direitos de incorporação, bem como determinar a data, o prazo ou o 
período que possa ser necessário para executar o Aumento do Capital 
Social. 

(e) Fixar, no prazo estabelecido para a negociação dos direitos 
de incorporação, o prazo durante o qual o Compromisso de Aquisição será 
efetivo e poderá ser exercido, nos termos e condições acima referidos e 
fixar os aspetos não previstos pela Assembleia Geral de Acionistas na sua 
resolução. De igual modo, pagar os montantes respetivos aos titulares dos 
direitos de incorporação que aceitem o referido compromisso. 

(f) Renunciar ao montante dos direitos de incorporação que 
possa ser necessário para ajustar a proporção da atribuição de novas 
ações aos direitos de incorporação adquiridos nos termos do 



  

 

 

8 
 

Compromisso de Aquisição, bem como a quaisquer outros direitos de 
incorporação a que possa ser necessário ou adequado renunciar. 

(g) Declarar o Aumento do Capital Social executado e finalizado 
após a conclusão do período de negociação dos direitos de incorporação, 
determinando a aceitação incompleta, quando aplicável, e concedendo, 
assinando, executando e certificando o número de documentos públicos 
e privados necessários ou adequados para executar, formalizar e 
proporcionar o Aumento do Capital Social, com plena eficácia, perante 
quaisquer entidades ou agências públicas ou privadas, espanholas, 
portuguesas ou estrangeiras, incluindo quaisquer atos para fins de 
representação ou complementação ou para sanar defeitos ou omissões 
que possam impedir ou dificultar a plena eficácia da resolução do 
Aumento do Capital Social. 

Sobre este aspeto, o Conselho de Administração aprova a 
resolução pertinente para alterar o texto do artigo 5.º do Estatuto Social 
da Sociedade (Capital Social) para que reflita o novo montante do capital 
social e solicitar a listagem das novas ações. 

(h) Elaborar, executar e apresentar toda a documentação 
necessária ou adequada e tomar todas as medidas necessárias ou 
adequadas para garantir a inclusão das novas ações no registo 
contabilístico relevante e a sua enumeração na Euronext. 

(i) Realizar quaisquer ações e tomar quaisquer medidas ou 
fazer quaisquer declarações perante a Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários, os registos contabilísticos pertinentes e qualquer outro 
organismo, entidade ou registo público ou privado, espanhol, português 
ou estrangeiro, para assegurar a autorização, verificação e execução da 
emissão, sempre que tal seja necessário ou adequado, assim como a 
admissão a negociação das novas ações e dos direitos de incorporação. 

(j) Levar a cabo quaisquer ações, tomar quaisquer medidas ou 
realizar quaisquer declarações perante Interbolsa para registar os direitos 
de incorporação e as novas ações realizadas a emitir através do Aumento 
do Capital Social na Central de Valores Mobiliários. 

(k) Levar a cabo quaisquer ações, tomar quaisquer medidas ou 
realizar quaisquer declarações perante a Euronext Lisbon, Sociedade 
Gestora de Mercados Regulamentados S. A., para obter a admissão à 
negociação no mercado de cotações oficiais Euronext Lisbon dos direitos 
de incorporação e das novas ações realizadas a emitir. 

(l) Elaborar e publicar os avisos e anúncios necessários ou 
adequados para esse fim. 



  

 

 

9 
 

(m) Realizar as ações necessárias ou adequadas e estabelecer 
os mecanismos e processos necessários ou adequados para o devido 
cumprimento de todas as obrigações fiscais decorrentes da execução da 
resolução de Aumento do Capital Social, incluindo quaisquer retenções 
e/ou pagamentos por conta (em dinheiro ou em espécie) que sejam 
exigidos por lei em qualquer momento. 

O Conselho de Administração está expressamente autorizado a delegar 
em qualquer Administrador os poderes aqui referidos, independentemente dos 
poderes que possam ser concedidos a qualquer pessoa para atos de execução 
específicos. 



 
 

 

 

 

 

EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

 

RELATÓRIO JUSTIFICATIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO 
À PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ACIONISTAS MEDIANTE UM 

MECANISMO DE SCRIP DIVIDENDA EXECUTAR SOB A FORMA DE UM 
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL IMPUTÁVEL ÀS RESERVAS, NUM 

MONTANTE DETERMINÁVEL, ATRAVÉS DA EMISSÃO E COLOCAÇÃO EM 
CIRCULAÇÃO DE NOVAS AÇÕES ORDINÁRIAS COM O VALOR NOMINAL DE 

CINCO EUROS (5€) CADA UMA DELAS, SEM PRÉMIODE EMISSÃO, DA 
MESMA CLASSE E SÉRIE QUE AS ATUALMENTE EMITIDAS, INCLUINDO UMA 

PREVISÃO DE SUBSCRIÇÃO INCOMPLETA 
 

EMITIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA REUNIÃO DE 27 DE 
FEVEREIRO DE 2023 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradução em português apenas para fins informativos. Em caso de discrepâncias entre a versão 

espanhola e a versão portuguesa, prevalecerá a versão em espanhol.  
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1. OBJETO DO RELATÓRIO  

O presente relatório é emitido pelo Conselho de Administração da EDP Renováveis, 
S. A. (doravante, a "Sociedade” ou a “EDPR", indistintamente), com o propósito de 
justificar a proposta de Aumento do Capital Social da Sociedade, num montante 
determinável, no âmbito do programa de remuneraçãodos acionistas denominado 
EDPR Scrip Dividend, a submeter para aprovação na rubrica 3 da ordem do dia da 
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade de 2023, prevista para o dia 4 de abril de 
2023, em primeira convocatória, ou para o dia 14 de abril, em segunda convocatória. 

Este relatório é emitido em conformidade com os artigos 286 e 296 do Real Decreto-
Lei 1/2010, de 2 de julho, que aprovou a versão consolidada da Lei de Sociedades 
espanhola (doravante, a "Lei de Sociedades espanhola"), na medida em que a 
aprovação da resolução em causa, assim como a sua aplicação, exige a alteração do 
artigo 5º dos Estatutos Sociais da Sociedade relativo ao seu capital social. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA  

2.1 Finalidade  

Tradicionalmente, a Sociedade tem remunerado os seus acionistas através do 
pagamento em dinheiro de dividendos ordinários. Não obstante, com o fim de 
melhorar a estrutura de remuneração dos seus acionistas e de acordo com as 
tendências seguidas neste domínio por outras sociedades em Espanha, a Sociedade 
pretende agora oferecer aos acionistas um novo mecanismo de remuneração, sob a 
forma de um dividendo flexível (“scrip dividend”), substituindo o dividendo ordinário 
correspondente ao exercício de 2022 pela emissão de novas ações realizadas. Este 
mecanismo de remuneração dos acionistas permite que estes recebam ações 
realizadas da pela Sociedade, mantendo ao mesmo tempo a sua opção de receber a 
totalidade ou parte da compensação em dinheiro, segundo a sua preferência.  

A este respeito, o objetivo do Aumento do Capital Social proposto consiste em 
oferecer a todos os acionistas a possibilidade de, segundo a sua preferência, 
receberem novas ações emitidas pela Sociedade, sem pôr em causa a tradicional 
Política de Remuneração dos acionistas da Sociedade. Os acionistas que optem por 
receber a sua compensação em dinheiro devem recebê-la como resultado da venda 
dos seus direitos de incorporação sobre as ações recentemente emitidas da 
Sociedade, tal como se explica infra 

2.2 Estrutura do Aumento do Capital Social e opções disponíveis para os 
acionistas  

A proposta apresentada à Assembleia Geral de Acionistas para aprovação ao abrigo 
do ponto 3 da ordem do dia visa aprovar o novo mecanismo de remuneração dos 
acionistas, nos termos do qual estes receberão ações na proporção dos direitos de 
incorporação que detêm ou, se assim o preferirem, uma quantia em dinheiro pela 
transmissão dos seus direitos de incorporação, quer seja (i) à Sociedade, por 
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contraprestação pré-determinada em dinheiro ou (ii) pela sua negociação no mercado 
regulamentado Euronext Lisbon, ao preço fixado pelo referido mercado. Esta oferta 
será estruturada como um Aumento do Capital Social por incorporação de reservas 
(doravante, o "Aumento de Capital”). 

O Conselho de Administração pode decidir proceder ao aumento do Capital Social, 
sem prejuízo de, em conformidade com a delegação de poderes proposta aos 
acionistas na Assembleia Geral de Acionistas, poder abster-se de o fazer, se o 
considerar adequado, tendo em consideração as circunstâncias que afetam o 
mercado, a Sociedade ou quaisquer circunstâncias ou acontecimentos de importância 
social ou financeira para a Sociedade. Se o Conselho de Administração optar por 
realizar o Aumento do Capital Social: 

(i) Os acionistas da Sociedade receberão um número de direitos de incorporação 
igual ao número de ações que detinham no momento em que o Conselho de 
Administração decidiu realizar o Aumento do Capital Social. Estes direitos de 
incorporação são negociáveis no mercado Euronext Lisbon nas mesmas 
condições que as ações de que provêm, por um período de, no mínimo, catorze 
(14) dias de calendário. Decorrido esse prazo, os direitos de incorporação 
converter-se-ão automaticamente em ações recém-emitidas da Sociedade, que 
serão atribuídas aos titulares dos direitos de incorporação. O número específico 
de ações a emitir e, por conseguinte, o número de direitos necessários para a 
atribuição de uma nova ação dependerá do preço de negociação das ações da 
Sociedade no momento em que o Conselho de Administração decidir realizar o 
Aumento do Capital Social (doravante, o "Preço das Ações"), calculado 
segundo o procedimento aqui previsto. 

(ii) A Sociedade compromete-se irrevogavelmente a adquirir os direitos de 
incorporação relevantes, a um preço fixo garantido, aos titulares dos direitos de 
incorporação registados nas contas relevantes dos intermediários financeiros 
inscritos na Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de 
Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S. A. (“Interbolsa") e nas 
correspondentes contas “jumbo” abertas por esses intermediários financeiros na 
Central de Valores Mobiliários, gerida pela Interbolsa, antes da data relevante, 
em conformidade com a regulamentação aplicável relativa ao registo, 
compensação e liquidação de ações, que receberá livremente esses direitos de 
emissão da Sociedade (doravante, o "Compromisso De Aquisição”). Por 
conseguinte, a Sociedade só se compromete a adquirir respetivos direitos de 
incorporação detidos pelos titulares que os tenham recebido diretamente da 
Sociedade, sem custos, mas não procederá à aquisição dos direitos de 
incorporação dos titulares que os tenham adquirido no mercado, quer por 
intermédio de acionistas, quer por intermédio de terceiros adquirentes. O preço 
fixo de compra dos direitos de incorporação deve ser calculado antes do início 
do seu período de negociação, com base no Preço da Ação (de modo que o 
preço por direito de incorporação seja calculado como resultado da divisão do 
preço da ação pelo número de direitos necessários para receber uma nova ação, 
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acrescida de uma). A Sociedade garante assim que todos os acionistas tenham 
direito a rentabilizar os seus direitos de incorporação e, por conseguinte, a 
receber um montante em dinheiro, se não estiverem dispostos a receber novas 
ações.  

Por conseguinte, se o Aumento do Capital Social se realizar, os acionistas da 
Sociedade poderão escolher livremente entre as seguintes opções: 

(a) Manter a totalidade, ou parte, dos seus direitos de incorporação. Neste caso, no 
final do período de negociação, os acionistas receberão o número de novas 
ações que lhes correspondam totalmente realizadas.   

(b) Vender a totalidade, ou parte, dos seus direitos de incorporação à Sociedade, 
ao abrigo do Compromisso de Aquisição, a um preço fixo garantido. Assim, os 
acionistas que vendam todos os seus direitos de incorporação à Sociedade 
receberão uma remuneração em dinheiro em vez de ações. 

(c) Vender a totalidade, ou parte, dos seus direitos de incorporação no mercado 
regulamentado Euronext Lisbon. Os acionistas que optarem por esta opção 
também poderão rentabilizar a totalidade ou parte dos seus direitos de 
incorporação, mesmo que não recebam um preço fixo garantido, como na opção 
(b) supra, mas receberão uma compensação em dinheiro pela venda dos 
direitos de incorporação, equivalente ao seu preço de negociação. Por 
conseguinte, neste caso, a Sociedade não realizará qualquer pagamento. 

Os acionistas da Sociedade poderão conjugar uma ou todas as alternativas 
mencionadas anteriormente nos parágrafos (a) e (c) anteriores. A este respeito, as 
alternativas beneficiarão de um tratamento fiscal diferente (ver cláusula 3.6 para um 
resumo do regime fiscal aplicável a estas operações, ao abrigo da regulamentação 
espanhola). 

O montante bruto recebido pelos acionistas que optem pelas opções (a) e (b) será 
equivalente, uma vez que o Preço das Ações será utilizado para determinar tanto o 
preço fixo do Compromisso de Aquisição, como o número de direitos de incorporação 
necessários para subscrever uma nova ação realizada. Neste sentido, o preço bruto 
recebido por um acionista que venda todos o seu direito de incorporação à Sociedade, 
ao abrigo do Compromisso de Aquisição, será aproximadamente igual ao valor das 
ações realizadas recentemente emitidas que receberia se não vendesse os seus 
direitos de incorporação, calculado segundo o Preço das Ações. No entanto, o 
tratamento fiscal das opções (a) e (b) continuaria a ser diferente. Adicionalmente, 
deve ter-se em consideração que o Preço das Ações está sujeito a flutuações de 
mercado, pelo que o Preço das Ações que deve servir de referência para determinar 
o preço bruto acima mencionado poderá não ser o mesmo que o preço das ações da 
Sociedade à data em que o acionista receba as novas ações emitidas ou o dinheiro. 
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2.3 Coordenação com os dividendos tradicionais 

A Sociedadepretende substituir a tradicional Política de Dividendos em Numerário de 
2022 por uma opção mais flexível, que consiste na emissão de ações realizadas, 
embora preservando o direito dos seus acionistas a receber uma remuneração em 
numerário, se assim o preferirem. 

2.4 Montante da Opção de Ações e preço do Compromisso de Aquisição  

O valor das novas ações realizadas oferecidas a determinar em função do Preço das 
Ações (doravante, o "Montante da Opção de Ações") será o montante determinado 
pelo Conselho de Administração com o limite de 275.000.000 euros brutos.  

Como foi mencionado anteriormente, uma vez que o Compromisso de Aquisição tem 
como objetivo permitir aos acionistas rentabilizar o Montante da Opção de Ações, e 
tendo em conta que cada ação realizada atualmente emitida concede ao seu detentor 
o direito a receber um direito de incorporação, o preço bruto por direito do 
Compromisso de Aquisição assumido no Aumento do Capital Social seria 
aproximadamente igual, sujeito às provisões estabelecidas nas secções 3.1 e Error! 
Reference source not found. abaixo, para o valor por ação do Montante da Opção 
de Ações.  

O Preço de Aquisição será determinado e anunciado nos termos da secção Error! 
Reference source not found.. 

3. PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 

3.1 Montante do Aumento do Capital Social, número de ações a emitir e número 
de direitos de incorporação necessários para a atribuição de uma nova ação 
realizada 

O número máximo de novas ações realizadas a emitir através do Aumento do Capital 
Social é o resultado da divisão do Montante da Opção de Ações pelo valor da ação 
da Sociedade no momento em que o Conselho de Administração decida realizar o 
Aumento do Capital Social (ou seja, o Preço da Ação). O número de ações assim 
calculado deve ser arredondado para baixo para obter um número inteiro e um direito‐
taxa de conversão de direitos-ações também com um número inteiro. Além disso, e 
para o mesmo efeito, a Sociedade ou outra entidade do seu grupo detentora de ações 
da mesma renunciará aos direitos de incorporação que lhe correspondam, com o 
único objetivo de assegurar que o número de novas ações a emitir seja um número 
arredondado e não uma fração. O montante do Aumento do Capital Social será o 
resultado da multiplicação do referido número de novas ações pelo valor nominal das 
ações da EDPR (cinco [5] euros por ação). O Aumento de Capital será realizado ao 
mesmo tempo, sem prémio de emissão. 

Considerar-se-ão unicamente os direitos de incorporação em circulação no final do 
período de negociação para determinar o número de novas ações realizadas a emitir, 
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excluindo as que foram vendidas à Sociedade no âmbito do Compromisso de 
Aquisição a um preço fixo garantido (alternativa (b) da secção 2.2). 

Especificamente, no momento em que o Conselho de Administração decidir levar a 
cabo o Aumento do Capital Social, determinará o número máximo de ações a emitir 
e, portanto, o seu montante máximo e o número de direitos de incorporação 
necessários para a atribuição de uma nova ação, empregando a seguinte fórmula 
(arredondando o resultado para o número inteiro mais próximo): 

MNNS = NIS / N.º Direitos por ação 

em que, 

“MNNS" = Número máximo de novas ações realizadas a emitir;  

“NIS" = Número de ações emitidas da Sociedade à data em que o Conselho de 
Administração decida realizar o Aumento de Capital Social; e  

“N.º de Direitos por ação" = Número de direitos de incorporação necessários para a 
atribuição de uma nova ação no Aumento do Capital Social, resultante da aplicação 
da seguinte fórmula, arredondada para o número inteiro mais próximo:  

N.º de Direitos por ação = NIS / n.º provisório de ações 

Em que, 

“N.º provisório de ações" = Montante da opção de Ações/Preço da Ação 

Para este efeito, "Preço da Ação" é a média aritmética dos preços médios 
ponderados das ações da Sociedade no mercado Euronext Lisbon ao longo das cinco 
(5) sessões de negociação anteriores à data da resolução aprovada pelo Conselho 
de Administração para realizar o Aumento do Capital Social (ou à data em que o 
pedido de votação é enviado aos Administradores, no caso de a Resolução ser 
adotada por escrito e sem a realização de uma reunião), arredondando ao valor 
imediatamente superior ou inferior até à milésima de euro mais próxima e, no caso de 
meia milésima de euro, arredondando à milésima de euro mais próxima. O Preço das 
Ações nunca pode ser inferior ao valor nominal das ações da EDPR. Caso esse 
cálculo resulte num valor inferior, o preço das ações será igual a cinco (5) euros. 

O número final de ações a emitir é o resultado da divisão do número de direitos em 
circulação no final do período de negociação pelo número de direitos de incorporação 
por ação e, se este valor não for um número inteiro, a Sociedade, ou outra entidade 
do seu grupo detentora de ações da mesma, renunciará aos direitos de incorporação 
necessários para o efeito. 

Uma vez determinado o número final de ações a emitir, o montante do Aumento do 
Capital Social será o resultado da multiplicação do número de novas ações pelo valor 
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nominal das ações da Sociedade -cinco (5) euros. O Aumento do Capital Social será 
executado em função do valor nominal, sem prémiode emissão. 

Exemplo de cálculo do número de novas ações a emitir, do montante do Aumento do 
Capital Social e do número de direitos de incorporação necessários para a atribuição 
de uma nova ação:  

Com o objetivo único de ajudar os acionistas a compreender a sua aplicação, 
apresenta-se a seguir um exemplo do cálculo, utilizando as fórmulas previstas na 
presente secção. Os resultados destes cálculos não são representativos dos 
possíveis resultados reais em caso de realização do Aumento do Capital Social, que 
dependerá das diferentes variáveis utilizadas na fórmula (essencialmente, o Preço 
das Ações da Sociedade naquele momento) e do arredondamento a efetuar.  

Com o único objetivo do presente exemplo:  

O Montante da Opção de Ações do Aumento de Capital a realizar é de 275.000.000 
euros.  

Toma-se como base um Preço por Ação de 20,40 euros. 

O NIS é de 960.558,162 (número de ações da Sociedade emitidas à data do presente 
relatório).  

Consequentemente:  

N.º provisório de ações = Montante da Opção de Ações / Preço da Ação= 
275.000.000 / 20,40 = 13.480.392,16 

N.º provisório de ações arredondado para baixo = 13.480.392  

N.º de Direitos por ação = NIS / n.º provisório de ações = 960.558.162 / 13.480.392 
= 71.26  

N.º de Direitos por ação arredondados para cima = 72  

MNNS = NIS / N.º de Direitos por ação = 960.558.162 / 72 = 13.341.085,58  

MNNS arredondado para baixo = 13.341.085 

Os direitos de incorporação a vender à Sociedade ao abrigo do Compromisso de 
Aquisição a um preço fixo garantido (alternativa ii) da secção 2.2) excluem-se do 
cálculo das ações a emitir ("NNS”). No exemplo, se 50% dos direitos de incorporação 
(480.279.081 direitos) forem vendidos à Sociedade, existiriam 480.279.081 direitos 
de incorporação pendentes no final do período de negociação. O cálculo do número 
final de novas ações a emitir (NNS) nesse cenário seria: 
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NNS = número de direitos de incorporação pendentes / N.º de Direitos por ação = 
480.279.081 / 72 = 6.670.542,79. 

Consequentemente, nos termos do presente exemplo, i) O número final de novas 
ações realizadas a emitir seria de 6.670.542; ii) o montante do Aumento do Capital 
Social será de 33.352.710 euros; iii) 72 os direitos de incorporação (ou ações antigas) 
seriam necessários para a atribuição de uma nova ação; e (iv) a Sociedade teria de 
renunciar a 42 direitos de incorporação adequados ao rácio de atribuição. 

3.2 Direitos de incorporação e taxa de execução incompleta do Aumento do 
Capital Social 

Cada ação emitida da Sociedade concede ao seu proprietário um direito de 
incorporação. 

O número de direitos de incorporação necessários para receber uma nova ação é 
determinado automaticamente de acordo com a proporção existente entre o número 
de ações recentemente emitidas e o número de ações emitidas naquele momento, 
calculado segundo a fórmula indicada na secção 3.1 acima. Concretamente, os 
acionistas terão direito a receber uma nova ação por um determinado número de 
direitos de incorporação, determinado de acordo com as disposições estabelecidas 
na seção 3.1 acima. 

No caso de o número de direitos de incorporação necessário para a atribuição de uma 
nova ação no Aumento de Capital (72 no exemplo acima indicado) multiplicado pelo 
número máximo de novas ações a emitir (MNNS) (13.341.085 no mesmo exemplo) 
resultasse num número inferior ao número de ações emitidas da Sociedade (NIS)  à 
data em que o Conselho de Administração decidir realizar o Aumento do Capital 
Social (960.558.162  no mesmo exemplo), a Sociedade, ou outra entidade do seu 
grupo detentora de ações da Sociedade, deverá renunciar a um número de direitos 
de incorporação igual à diferença entre os dois valores (ou seja, 42 direitos no referido 
exemplo) com o objetivo único de assegurar que o número de novas ações é um 
número inteiro e não uma fração. Nesse caso, haveria uma aceitação incompleta do 
Aumento do Capital Social e o capital social seria aumentado apenas no montante 
correspondente aos direitos de incorporação não renunciados (para os quais as 
disposições da secção Error! Reference source not found. devem também ser tidas 
em consideração), nos termos do artigo 311 da Lei de Sociedades espanhola. 

Os direitos de incorporação serão atribuídos aos acionistas da Sociedade que tenham 
direito a recebê-los, isto é, aos acionistas registados nas contas relevantes dos 
intermediários financeiros inscritos na Interbolsa e nas contas “jumbo” 
correspondentes abertas por esses intermediários financeiros na Central de Valores 
Mobiliários, gerida pela Interbolsa, no dia determinado pelo Conselho de 
Administração (nos termos dos poderes que lhe foram delegados para definir o 
calendário de execução do mecanismo de remuneração dos acionistas), nos termos 
da regulamentação em vigor relativa ao registo, compensação e liquidação de ações. 
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Por outro lado, os direitos de incorporação poderão ser transferidos nas mesmas 
condições que as ações de que provêm, podendo ser negociados no mercado durante 
o período que venha a ser estabelecido pelo Conselho de Administração e, no mínimo, 
durante catorze (14) dias de calendário. Durante esse período, poderão ser adquiridos 
no mercado os direitos de incorporação suficientes na proporção necessária para 
receber novas ações. No caso de, em aplicação das fórmulas acima referidas, um 
accionista receber um número de direitos de incorporação que não dê origem a um 
número inteiro de novas ações, e opta por receber as novas ações, a fim de evitar a 
perda das novas ações. de novas ações, e optar por receber as novas ações, a fim 
de evitar a perda dos restantes direitos de incorporação, deve dar uma ordem ao seu 
intermediário financeiro para (i) vender esses direitos excedentários, ou (ii) adquirir 
uma série de direitos de atribuição adicionais gratuitos para lhe permitir subscrever 
uma nova ação. 

Uma vez expirado o período de negociação dos direitos de incorporação, as novas 
ações serão atribuídas aos acionistas ou, se for o caso, aos terceiros adquirentes que 
detenham os direitos de incorporação, em conformidade com os montantes exigidos 
nas contas relevantes dos intermediários financeiros inscritos na Interbolsa e nas 
contas “jumbo” correspondentes abertas por esses intermediários financeiros na 
Central de Valores Mobiliários, gerida pela Interbolsa, nos termos da regulamentação 
aplicável em matéria de Registo, Compensação e Liquidação de Valores Mobiliários. 
Do mesmo modo, o Conselho de Administração declarará o período de negociação 
dos direitos de incorporação e aplicará as reservas relevantes nas contas da 
Sociedade para a execução do Aumento do Capital Social, que será, por conseguinte, 
considerado como realizado. 

Não obstante o acima mencionado, uma vez terminado o período de negociação dos 
direitos de incorporação, as novas ações que não possam ser atribuídas por razões 
não imputáveis à Sociedade manter-se-ão em depósito à disposição dos titulares que 
possam provar a sua propriedade legítima sobre os direitos de incorporação 
relevantes. Decorridos três (3) anos após o termo do referido período de negociação 
dos direitos de incorporação, as novas ações ainda pendentes de atribuição poderão 
ser vendidas em conformidade com o disposto no artigo 117 da Lei de Sociedades 
espanhola, em nome e sob custo das partes interessadas. O montante líquido da 
referida venda será depositado no Banco de Espanha ou na Caixa Geral de Depósitos, 
à disposição das partes interessadas. 

3.3 Compromisso de Aquisição 

Nos termos do acima referido, a Sociedade compromete-se irrevogavelmente a 
adquirir os direitos de incorporação relevantes, pelo que os recetores dos direitos de 
emissão no início do período de negociação desses direitos terão garantida a 
possibilidade de venderem os seus direitos à Sociedade e de receberem, segundo a 
sua preferência, a totalidade ou parte da sua remuneração em dinheiro. 

O Compromisso de Aquisição aplica-se apenas aos direitos de incorporação 
inicialmente recebidos por cada um dos acionistas da Sociedade, excluindo os 
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comprados os adquiridos no mercado por acionistas ou por terceiros adquirentes, e 
mantém-se em vigor e pode ser aceite no período de negociação dos direitos de 
incorporação, conforme determinado pelo Conselho de Administração. Por 
conseguinte, a Sociedade só se compromete a adquirir os direitos de incorporação 
detidos pelos titulares que os tenham recebido diretamente da Sociedade a título 
gratuito, mas não se comprometerá a adquirir esses direitos de incorporação aos 
titulares que os tenham adquirido no mercado, por intermédio de acionistas ou por 
intermédio de terceiros adquirentes. O preço de compra ao abrigo do Compromisso 
de Aquisição deverá ser fixado e calculado antes da abertura do período de 
negociação dos direitos de emissão, empregando a seguinte fórmula (aplicando as 
definições estabelecidas na secção 3.1 acima), arredondado ao valor imediatamente 
superior ou inferior até à milésima de euro mais próxima e, no caso de meia milésima 
de euro, arredondados à milésima de euro mais próxima (doravante, o "Preço de 
Compra”):  

Preço de Compra = Preço da Ação / (N.º de Direitos por ação +1).  

No exemplo acima referido, o preço de compra será igual a 0,279452 , isto é 20,40 
dividido por 72 mais 1. 

Preço de Compra arredondado = 0,279. 

O Preço de Compra final assim calculado será determinado e divulgado à data de 
realização do Aumento do Capital Social. 

A Sociedade renunciará previsivelmente às novas ações correspondentes aos 
direitos de incorporação adquiridos ao abrigo do Compromisso de Aquisição. Nesse 
caso, o Aumento do Capital Social será parcialmente realizado e o capital social será 
aumentado unicamente no montante correspondente aos direitos de incorporação 
relativamente aos quais não foi concedida qualquer renúncia, nos termos do artigo 
311 da Lei de Sociedades espanhola. 

A aquisição pela Sociedade dos direitos de incorporação ao abrigo do Compromisso 
de Aquisição poderá fazer-se, no todo ou em parte, contra as reservas previstas no 
artigo 303.1 da Lei de Sociedades espanhola. 

3.4 Representação de novas ações e direitos que lhes estão associados 

As ações recém-emitidas são de carácter ordinário, com um valor nominal de 5 euros 
cada uma, da mesma classe e série que as atualmente emitidas e representadas por 
lançamentos contabilísticos; as ações encontram-se registadas nas contas relevantes 
dos intermediários financeiros inscritos na Interbolsa e nas contas “jumbo” 
correspondentes abertas por esses intermediários financeiros, na Central de Valores 

Mobiliários, gerida pela Interbolsa. As novas ações concedem aos seus titulares os 
mesmos direitos de voto e direitos de natureza patrimonial das ações ordinárias da 
Sociedade emitidas na data em que o Aumento do Capital Social é declarado 
subscrito, sobre o montante aplicável, e realizado. 
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O Aumento do Capital Social é executado sem encargos e comissões pela atribuição 
de novas ações emitidas. A Sociedade suportará a emissão, atribuição, listagem e 
quaisquer outros custos aplicáveis relacionados com o Aumento do Capital Social. 

No entanto, os acionistas da Sociedade deverão ter em conta que os intermediários 
financeiros inscritos na Interbolsa, nos quais depositaram as suas ações, podem 
repercutir os custos de administração e comissões derivadas da manutenção dos 
títulos nos registos contabilísticos que eles registos contabilísticos que eles 
determinam livremente. Do mesmo modo, as entidades acima mencionadas podem 
aplicar os comissões e despesas cobráveis pelo processamento de ordens de compra 
e venda de direitos de incorporação que podem determinar livremente, de acordo com 
a legislação portuguesa em vigor, bem como quaisquer outras regras aplicáveis 

3.5 .Balanço e reserva sobre os quais é cobrado o Aumento do Capital Social  

O balanço em que se baseia o Aumento do Capital Social é o balanço do exercício 
terminado a 31 de dezembro de 2022, auditado por Pricewaterhouse Coopers 
Auditores, S. L. e submetido à Assembleia Geral Ordinária para aprovação nos termos 
do primeiro ponto da ordem do dia. 

O Aumento do Capital Social é inteiramente imputado às reservas previstas no artigo 
303.1 da Lei de Sociedades espanhola. No momento da execução do Aumento do 
Capital Social, o Conselho de Administração (com poderes expressos de delegação 
ou substituição) deve especificar a(s) reserva(s) a implementar para a realização do 
Aumento do Capital Social e o montante dessa(s) reserva(s) de acordo com o balanço 
a utilizar como base para o Aumento do Capital Social. 

3.6 Tributação 

Observações gerais 

As principais implicações fiscais espanhóis decorrentes do Aumento do Capital Social 
definem-se a seguir, com base na legislação fiscal em vigor no território comum e na 
doutrina administrativa estabelecida pela Direção-Geral da fiscalidade espanhola 
(Dirección General de Tributos) nas suas respostas a várias consultas vinculativas. 

Embora o regime fiscal aplicável aos acionistas residentes na região (foral) dos 
territórios do País Vasco e da Comunidade Foral de Navarra sejam semelhantes ao 
do território comum espanhol, poderão existir certas diferenças. 

Recomenda-se aos acionistas que procurem aconselhamento fiscal sobre o Aumento 
do Capital Social. Mais especificamente, os acionistas não residentes são 
aconselhados a consultar os seus próprios consultores fiscais sobre os impactos 
fiscais decorrentes das diferentes opções concedidas no âmbito do Aumento do 
Capital Social à luz das suas circunstâncias pessoais, incluindo as obrigações de 
comunicação de informação e o seu eventual direito a isenções fiscais previstas na 
legislação sobre o imposto sobre os rendimentos de um não-residente (Impuesto 
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sobre La Renta de no Residentes) (doravante, o "IRNR") e pelas disposições das 
convenções existentes relativas ao imposto sobre os rendimentos, para evitar a dupla 
tributação e para prevenir a evasão fiscal celebradas entre Espanha e os Estados de 
residência dos acionistas. 

Adicionalmente, cabe mencionar que, no dia 16 de janeiro de 2021, entrou em vigor 
a Lei do Imposto sobre as Transações Financeiras (doravante, a "Lei ITF). Nos termos 
do disposto na Lei ITF, o ITF é exigível uma taxa fixa de 0,2% sobre as aquisições a 
título de contrapartida pelas ações de sociedades espanholas admitidas à negociação 
num mercado espanhol, num mercado regulado da União Europeia ou num mercado 
considerado equivalente de um terceiro país, desde que o valor de capitalização da 
sociedade em causa a 1 de dezembro do ano anterior à aquisição exceda o montante 
de 1000 milhões de euros. 

Embora o valor de capitalização da EDPR a 1 de dezembro de 2022 ultrapasse os 
1000 milhões de euros, cabe mencionar que a Direção-Geral de Fiscalidade 
espanhola publicou um documento sobre Perguntas Frequentes sobre o ITF 
(atualizado a 17 de outubro de 2022) que esclarece que a aquisição de ações ao 
abrigo de programas de compensação dos acionistas, conhecidos como "script 

dividend" (desde que as ações entregues sejam ações novas emitidas como resultado 
de um aumento de capital integralmente realizado) não estão sujeitas ao ITF.  

Observações específicas  

• Receção de ações realizadas  

Se os acionistas optarem por receber novas ações integralmente realizadas, o regime 
fiscal aplicável será o seguinte:  

(a) Acionistas sujeitos ao imposto sobre os rendimentos das pessoas singulares 
(Impuesto sobre La Renta de las Personas Físicas) (doravante, o "IRPF") e ao 
IRNR, sem estabelecimento estável em Espanha.  

A entrega das novas ações como resultado do Aumento de Capital será 
considerada, para efeitos fiscais, como a concessão de ações integralmente 
realizadas e, por conseguinte, não será tratada como rendimento dos acionistas 
para efeitos do IRPF ou do IRNR se estes não atuarem através de um 
estabelecimento estável em Espanha. A entrega de novas ações também não 
estará sujeita a retenção na fonte. 

O custo de aquisição, quer das novas ações recebidas como resultado do 
Aumento do Capital Social, quer das ações que deram origem ao mesmo, será 
o resultado da divisão do custo total pelo número total de ações, antigas e novas.. 
Por conseguinte, em caso de posterior transferência de ações (antigas ou 
novas), o ganho ou a perda de capital calcular-se-ão com base neste novo custo 
de aquisição. 
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(b) Acionistas sujeitos ao imposto sobre os rendimentos das pessoas coletivas 
(Impuesto sobre Sociedades) (doravante, o "IS") e ao IRNR com 
estabelecimento estávelem Espanha. 

Os acionistas sujeitos ao IS ou ao IRNR com estabelecimento estável em 
Espanha a quem sejam atribuídas as ações da EDPR determinarão a sua 
matéria coletável de acordo com as regras contabilísticas aplicáveis (tendo em 
conta, se for o caso, a resolução ICAC de 5 de março de 20191 e, em particular, 
o seu artigo 35.4, sobre o tratamento, ao nível dos acionistas, de programas de 
compensação de acionistas possam tornar-se efetivos adquirindo novas ações 
plenamente realizadas,  alienando os direitos de incorporação no mercado ou à 
Sociedade emissora, que é de aplicação obrigatória para os exercícios iniciados 
a partir de 1 de janeiro de 2020 e, conforme o caso, aos regimes especiais 
relativos aos impostos anteriores, e tudo isto, sem prejuízo das regras de 
determinação da base tributável nestes impostos que podem ser aplicáveis. 

impostos que, se for caso disso, podem ser aplicáveis. 

De acordo com várias resoluções vinculativas emitidas pela Direção-Geral da 
Fiscalidade espanhola 2, não existirá obrigação para a Sociedade de efetuar a 
retenção do imposto sobre a entrega das ações recentemente emitidas ou dos 
direitos de incorporação a esses acionistas, no contexto do Aumento do Capital 
Social.  

• Venda de direitos de incorporação no mercado  

Se os acionistas venderem os seus direitos de incorporação no mercado, o produto 
obtido beneficiará do seguinte tratamento fiscal: 

(a) Acionistas sujeitos ao pagamento do IRPF. 

A venda de direitos de incorporação estará sujeita às mesmas regras que se 
aplicam à transferência de direitos de subscrição preferencial. Por conseguinte, 
o montante obtido no mercado a título de contraprestação pela venda dos seus 
direitos de incorporação por estes acionistas será tratado como uma mais-valia 
no período fiscal em que essa venda ocorrer, e será tributado em conformidade. 

 

1  Resolução de 5 de Março de 2019 do Instituto Espanhol de contabilidade e Auditoria (Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas) sobre a aplicação das normas de apresentação relativas aos instrumentos financeiros e outras questões 

contabilísticas relativas às disposições do Direito das Sociedades por ações relativas às sociedades de capitais (doravante, 

a "Resolução ICAC”). 

2  Inter alia, resoluções vinculativas V2468/2020 e V1357 / 2020. 
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O ganho de capital assim calculado estará sujeito a retenção na fonte à taxa 
aplicável (atualmente, 19%).  

Esta retenção será efetuada pela entidade depositária correspondente ou, na 
sua ausência, pelo corretor financeiro ou notário público que participa na 
transferência.  

(b) Acionistas sujeitos ao IRNR sem estabelecimento estável em Espanha.  

Para efeitos do IRNR, a venda de direitos de incorporação no mercado será 
igualmente tratada como a transferência de direitos de subscrição preferencial. 
Consequentemente, os montantes obtidos pelos contribuintes do IRNR sem 
estabelecimento estável em Espanha a título de contrapartida pela venda dos 
seus direitos de incorporação, serão tratados como uma mais-valia para efeitos 
do NRIT e serão tributados a uma taxa de 19%.  

Nestes casos, não será cobrada qualquer retenção na fonte; por sua vez, o 
contribuinte NRIT estará obrigado a apresentar uma declaração de impostos, 
sem prejuízo da possível aplicação de uma convenção relativa ao imposto sobre 
os rendimentos, para evitar a dupla tributação e a prevenção da evasão fiscal 
celebrada entre Espanha e o estado de residência do acionista, e das isenções 
previstas na legislação do IRNR.  

(c) Acionistas sujeitos ao pagamento do IS ou do IRNR com estabelecimento 
estávelem Espanha.  

Para os contribuintes IS e IRNR que não operam através de um estabelecimento 
estável em Espanha, o tratamento fiscal da venda dos direitos de incorporação 
no mercado realizar-se-á em conformidade com as regras contabilísticas 
aplicáveis (tendo em conta, se aplicável, a Resolução do ICAC e, em particular, 
o artigo 35.4 acima mencionado) e com quaisquer regimes especiais aplicáveis 
a esses impostos. Tudo isto sem prejuízo das regras aplicáveis, se for o caso, à 
determinação da matéria coletável para esses impostos. 

Não existe a obrigação de retenção de impostos, neste caso. 

• Venda dos direitos de incorporação à EDPR 

No caso de o Aumento do Capital Social ser imputado a uma reserva de lucros 
acumulados, os acionistas que optarem por vender os seus direitos de 
incorporação à Sociedade tratarão o preço de compra recebido como um 
dividendo distribuído diretamente em numerário, que estará, consequentemente, 
sujeito a retenção na fonte. 

Os acionistas que sejam contribuintes do IS ou do IRNR que operem em 
Espanha através de um estabelecimento estável deverão ter em consideração 
as regras contabilísticas aplicáveis (incluindo a Resolução do ICAC) e quaisquer 
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regimes especiais aplicáveis a esses impostos, sem prejuízo das regras 
aplicáveis, segundo o caso, à determinação da matéria coletável desses 
impostos. 

Os acionistas que sejam contribuintes do IRNR, sem estabelecimento estável 
em Espanha, poderão beneficiar da aplicação das disposições previstas nas 
convenções do imposto sobre os rendimentos, para evitar a dupla tributação e 
para prevenção da evasão fiscal celebradas entre Espanha e os seus estados 
de residência. 

Por outro lado, se o aumento de capital for imputado a uma reserva de prémio 
deemissão, um montante distribuídoreduzirá, para efeitos fiscais, o custo de 
aquisição das ações da Sociedade e apenas o excedente, se for o caso, será 
tributável de acordo com as regras aplicáveis a cada acionista. Neste caso, não 
existirá a obrigação de retenção do imposto. 

3.7 Delegação de autoridade e autorização para a execução do Aumento do 
Capital Social 

Nos termos do artigo 297.1.a) da Lei de Sociedades espanhola, propõe-se autorizar 
o Conselho de Administração, com autorização de subdelegação expressa, a 
estabelecer as condições do Aumento do Capital Social no que respeite a quaisquer 
elementos não previstos pela Assembleia Geral, num prazo não superior a um ano a 
contar da data em que a deliberação sobre o Aumento do Capital Social seja aprovada 
pela Assembleia Geral. 

A este respeito, e de acordo com o exposto, a autoridade delegada no Conselho de 
Administração inclui, entre outros e sem carácter limitativo, os seguintes poderes: 

(a) Fixar a data de realização do Aumento do Capital Social e determinar o 
calendário de execução específico. 

(b) Determinar as reservas contra as quais será imputado o Aumento do Capital 
Social. 

(c) Determinar o montante do Aumento do Capital Social, o número de novas ações 
a emitir e o número de direitos de incorporação necessários para a atribuição de 
uma nova ação. 

(d) Estabelecer a duração do período de negociação dos direitos de incorporação, 
bem como determinar qualquer outra data, prazo ou período que possa ser 
necessário para executar o Aumento do Capital Social. 

(e) Fixar, no prazo estabelecido para a negociação dos direitos de incorporação, o 
prazo durante o qual o Compromisso de Aquisição será efetivo e poderá ser 
exercido, nos termos e condições acima referidos e fixar os aspetos não 
previstos pela Assembleia Geral de Acionistas na sua resolução. De igual modo, 
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pagar os montantes respetivos aos titulares dos direitos de incorporação que 
aceitem o referido compromisso. 

(f) Renunciar ao montante dos direitos de incorporação que possa ser necessário 
para ajustar a proporção da atribuição de novas ações aos direitos de 
incorporação adquiridos nos termos do Compromisso de Aquisição, bem como 
a quaisquer outros direitos de incorporação a que possa ser necessário ou 
adequado renunciar. 

(g) Declarar o Aumento do Capital Social executado e finalizado após a conclusão 
do período de negociação dos direitos de incorporação, determinando a 
aceitação incompleta, quando aplicável, e concedendo, assinando, executando 
e certificando o número de documentos públicos e privados necessários ou 
adequados para executar, formalizar e proporcionar o Aumento do Capital Social, 
com plena eficácia, perante quaisquer entidades ou agências públicas ou 
privadas, espanholas, portuguesas ou estrangeiras, incluindo quaisquer atos 
para fins de representação ou complementação ou para sanar defeitos ou 
omissões que possam impedir ou dificultar a plena eficácia da resolução do 
Aumento do Capital Social. 

Sobre este aspeto, o Conselho de Administração aprova a resolução pertinente 
para alterar o texto do artigo 5.º do Estatuto Social da Sociedade (Capital Social) 
para que reflita o novo montante do capital social e solicitar a listagem das novas 
ações. 

(h) Elaborar, executar e apresentar toda a documentação necessária ou adequada 
e tomar todas as medidas necessárias ou adequadas para garantir a inclusão 
das novas ações no registo contabilístico relevante e a sua enumeração na 
Euronext Lisbon. 

(i) Realizar quaisquer ações e tomar quaisquer medidas ou fazer quaisquer 
declarações perante a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os registos 
contabilísticos pertinentes e qualquer outro organismo, entidade ou registo 
público ou privado, espanhol, português ou estrangeiro, para assegurar a 
autorização, verificação e execução da emissão, sempre que tal seja necessário 
ou adequado, assim como a admissão a negociação das novas ações e dos 
direitos de incorporação. 

(j) Levar a cabo quaisquer ações, tomar quaisquer medidas ou realizar quaisquer 
declarações perante a Interbolsa para registar os direitos de incorporação e as 
novas ações realizadas a emitir através do Aumento do Capital Social na Central 

de Valores Mobiliários. 

(k) Levar a cabo quaisquer ações, tomar quaisquer medidas ou realizar quaisquer 
declarações perante a Euronext Lisbon, Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados S. A., para obter a admissão à negociação no mercado de 



 
   

16 

 

valores Euronext Lisbon dos direitos de incorporação e das novas ações 
realizadas a emitir. 

(l) Elaborar e publicar os avisos e anúncios necessários ou adequados para esse 
fim. 

(m) Realizar as ações necessárias ou adequadas e estabelecer os mecanismos e 
processos necessários ou adequados para o devido cumprimento de todas as 
obrigações fiscais decorrentes da execução da resolução de Aumento do Capital 
Social, incluindo quaisquer retenções e/ou pagamentos por conta (em dinheiro 
ou em espécie) que sejam exigidos por lei em qualquer momento. 

O Conselho de Administração está expressamente autorizado a delegar em qualquer 
Administrador os poderes aqui referidos, independentemente dos poderes que 
possam ser concedidos a qualquer pessoa para atos de execução específicos. 

Não obstante, se o Conselho de Administração, com autoridade de subdelegação 
expressa, não considerar conveniente executar o Aumento do Capital Social, não será 
obrigado a formalizar o Aumento do Capital Social. Em especial, o Conselho de 
Administração analisará e terá em conta as condições de mercado, as circunstâncias 
da Sociedade e as circunstâncias decorrentes de qualquer acontecimento ou facto 
social ou economicamente importante; se, na opinião do Conselho de Administração, 
essas ou outras considerações não permitirem a execução do Aumento de Capital 
social, este não terá efeito se o Conselho de Administração não exercer a autoridade 
que lhe foi delegada, no prazo de um ano indicado pela Assembleia Geral de 
Acionistas, caso em que informará sobre este facto na Primeira Assembleia Geral de 
Acionistas realizada posteriormente. 

Quando o Conselho de Administração decidir executar o Aumento do Capital Social, 
definindo os termos finais do mesmo em quaisquer aspetos ainda não especificados 
pela Assembleia Geral, a Sociedade publicará esses termos. Em especial, antes do 
início do período de negociação dos direitos de incorporação, a Sociedade publicará 
um documento contendo informação sobre o número e a natureza das ações e as 
razões e detalhes do Aumento do Capital Social, em conformidade com o artigo 1.5. 
(g), do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de junho de 2017, diretamente aplicável em todos os Estados-Membros da UE a partir 
de 21 de julho de 2019. 

Após o termo do período de negociação dos direitos de incorporação: 

(a) As novas ações serão atribuídas aos acionistas titulares dos direitos de 
incorporação e registadas nas contas relevantes dos intermediários financeiros 
inscritos na Interbolsa e nas contas “jumbo” correspondentes abertas por esses 
intermediários financeiros na Central de Valores Mobiliários, gerida pela 
Interbolsa. 
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(b) O Conselho de Administração declarará a finalização do período de negociação 
dos direitos de incorporação e procederá à formalização da aplicação da conta 
de no montante correspondente ao Aumento do Capital Social, que será 
considerado realizado com essa aplicação. 

Por último, o Conselho de Administração ou, se for o caso, o membro em que tiverem 
sido delegadas as correspondentes faculdades para o efeito, adotará a resolução 
correspondente para alterar os Estatutos Sociais da Sociedade, de modo a refletir o 
novo montante do Capital Social resultante do Aumento do Capital Social e solicitará 
a listagem das novas ações. 

3.8 Listagem de novas ações 

A Sociedade solicitará a cotação das novas ações emitidas no mercado Euronext 
Lisbon, adotando as medidas e levando a cabo as ações que forem necessárias ou 
adequadas, e submetendo à Euronext Lisbon os documentos necessários para a sua 
admissão a negociação. 

De igual modo, ao solicitar a listagem das ações recém-emitidas, a Sociedade deverá 
declarar expressamente para registo e para os fins legais aplicáveis, que se submete 
periodicamente aos regulamentos aplicáveis que regem o mercado de valores 
mobiliários, particularmente no que diz respeito à listagem, permanência, prazos 
mínimos e exclusão da cotização dos valores. 

 

*   *   *   *   * 

Em Madrid, no dia 27 de fevereiro de 2023 



 
 

 
Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de 

qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última 
prevalecerá. 

 
 

PONTO QUARTO DA ORDEM DO DIA 
 

Análise e aprovação, se for esse o caso, do Relatório de Gestão 
Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidada 
em conjunto com as suas sociedades dependentes, do Relatório de 
Governo Societário e do Relatório sobre Remunerações dos 
Administradores, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 
de dezembro de 2022. 

 
 

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 2022, formulados pelo Conselho de 
Administração na sua reunião de 27 de fevereiro de 2023.  
 



 
 

 

 

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 2022. 

 
 

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 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 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 2022. 

 
 

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 
2022, 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 

 
Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação 

como Diretora Independente da Sra. Cynthia Kay Mc Call. 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO SÉTIMO PONTO 
 

Ratificar a designação como membro do Conselho de Administração da 
Sociedade, com o cargo de Diretora Independente, da Sra. Cynthia Kay Mc Call, 
maior de idade, de nacionalidade norte-americana, com domicílio profissional para 
estes efeitos em Plaza de la Gesta nº 2, Oviedo, Espanha, com o número de NIE 
Y9743717-B, em vigor, a qual foi designada por cooptação, para o cargo de Diretora 
Independente, com efeitos a partir do dia 1 de junho de 2022, em virtude do acordo 
do Conselho de Administração com data de 3 de maio de 2022, ao abrigo do disposto 
no artigo 529 decies da Lei de Sociedades de Capital, para cobrir a vaga produzida 
pela demissão apresentada pela Sra. Joan Avalyn Dempsey, com data de 13 de 
janeiro de 2022, com efeito a partir da referida data, e tendo como prazo limite o 
período de tempo correspondente àquele que seria a duração do anterior mandato 
para a qual foi nomeada a Sra. Joan Avalyn Dempsey, que vem ser substituída, isto 
é, até 12 de abril de 2024. 

Para estes efeitos, colocou-se à disposição dos acionistas, desde a data da 
convocatória da presente Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, a proposta 
emitida pela Comissão de Nomeações e Retribuições relativa à ratificação da sua 
nomeação como Diretora Independente, assim como o correspondente relatório 
justificativo emitido pelo Conselho de Administração, em que se valora a competência, 
experiência e méritos da Sra. Cynthia Kay McCall. 

A Sra. Diretora ratificará a aceitação do cargo oportunamente apresentada no 
seu dia. 
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1. OBJETO DO PRESENTE RELATÓRIO DO CONSELHO  

O presente relatório elaborado pelo Conselho de Administração da EDP Renováveis, 
S.A. (doravante, “EDPR” ou a “Sociedade”) é emitido em relação com a ratificação 
da nomeação da Sra. Cynthia Kay Mc Call como Diretora Independente, conforme - 
previsto na número 5 do artigo 529 decies. da Lei de Sociedades de Capital. 

 

2. JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA  

A Comissão de Nomeações e Retribuições (a “CNR”) emitiu, no dia 22 de fevereiro 
de 2023, uma proposta em virtude da qual se acordou informar favoravelmente o 
Conselho de Administração sobre a proposta a apresentar à Assembleia Geral de 
Acionistas para ratificar a nomeação por cooptação da Sra. Cynthia Kay Mc Call como 
Diretora Independente (a “Proposta da CNR”). 

A CNR concluiu igualmente que, da informação proporcionada para sua análise, não 
se desprendia que a Sra. Cynthia Kay Mc Call se encontre numa situação de 
competência ou de conflito de interesses, nem incorre em nenhuma situação de 
incompatibilidade ou proibição legal, estatutária ou regulamentar para poder ser 
designada como Diretora da Sociedade. 

Consequentemente, a CNR acordou, por unanimidade, pronunciar-se favoravelmente 
sobre a aptidão da Sra. Cynthia Kay Mc Call, propondo ao Conselho de Administração 
a sua ratificação no citado cargo. 

 

3. CONCLUSÕES 

Assim sendo, e em virtude da Proposta da CNR, o Conselho de Administração, após 
considerar as suas próprias necessidades, tamanho e composição, assim como a 
competência, experiência e méritos da Sra. Cynthia Kay Mc Call, acorda por 
unanimidade propor à Assembleia Geral de Acionistas a realizar, previsivelmente, no 
dia 4 de abril de 2023, em primeira convocatória, ou no dia 14 de abril de 2023, em 
segunda convocatória, a ratificação da nomeação da Sra. Cynthia Kay Mc Call, uma 
vez que reúne as aptidões requeridas pelo Conselho de Administração e os requisitos 
de reconhecida honorabilidade e solvência para ser ratificada como Diretora 
Independente da Sociedade. 

 

Em Madrid, no dia 27 de fevereiro de 2023 

*   *   *   *   * 
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1. OBJETO DA PRESENTE PROPOSTA DA COMISSÃO 

A presente proposta (a “Proposta”) elaborada pela Comissão de Nomeações e 
Retribuições (a “Comissão”) da EDP Renováveis, S.A. (indistintamente, “EDPR” ou 
a “Sociedade”) é emitida em relação com a ratificação da nomeação da Sra. Cynthia 
Kay Mc Call como Diretora Independente, em conformidade com o número 4 do artigo 
529 decies. e no número 3, alínea c), do artigo 529 quindecies., da Lei de Sociedades 
de Capital. 

 

2. ANÁLISE PRÉVIA DAS NECESSIDADES DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Na reunião do Conselho de Administração realizada a 9 de fevereiro de 2022, o 
Presidente da Comissão informou sobre a renúncia da Diretora Sra. Joan Avalyn 
Dempsey como membro do Conselho de Administração da Sociedade, recebida por 
correio eletrónico no dia 13 de janeiro de 2022, com efeito a partir da mesma data, 
assim como, em consequência deste facto, o início de um processo de seleção para 
preencher a vaga aberta. 

No dia 31 de março de 2022, a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da 
Sociedade acordou manter a referida vaga no Conselho de Administração, prevendo 
expressamente que o Conselho de Administração pudesse cobri-la por cooptação 
posteriormente à celebração da mencionada Assembleia Geral. 

Neste sentido, e considerando a composição do Conselho, os membros da Comissão 
concluíram que o perfil mais adequado para cobrir a referida vaga seria o de uma 
Diretora não executiva, independente e norte-americana. 

Na reunião de 27 de abril de 2022, a Comissão analisou os potenciais candidatos, 
considerando os critérios de formação, conhecimento, experiência demonstrada e 
diversidade, assim como os objetivos de quotas de género que se devem cumprir na 
composição do Conselho, para este processo de seleção a Comissão contou com a 
assessoria da Egon Zehnder.  

Depois da referida análise, concluiu-se por unanimidade a aptidão da Sra. Cynthia 
Kay Mc Call para o desempenho do cargo de Diretora Independente de EDPR, 
acordando, portanto, propor ao Conselho de Administração que na sua próxima 
reunião designasse por cooptação esta candidata para cobrir a vaga existente como 

resultado da demissão apresentada pela Sra. Joan Avalyn Dempsey. 

Consequentemente, na sua reunião de 3 de maio de 2022 o Conselho de 
Administração acordou designar por cooptação como Diretora Independente para 
preencher a referida vaga, a Sra. Cynthia Kay Mc Call (maior de idade, de 
nacionalidade norte-americana, com domicílio profissional para estes efeitos em 
Plaza de la Gesta nº 2, Oviedo, Espanha, e cujos dados relativos ao número NIE 
foram devidamente comunicados ao Registo Comercial), com efeito a partir do dia 1 



 
 

 

 

de junho de 2022 e pelo período que decorrerá até à celebração da próxima 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que terá lugar, previsivelmente, no dia 4 
de abril de 2023, em primeira convocatória, ou no dia 14 de abril de 2023, em segunda 
convocatória. 

 

3. ANÁLISE DA CANDIDATURA 

A Comissão analisou as competências, a experiência e os méritos da Sra. Cynthia 
Kay Mc Call como Diretora Independente, com o fim de avaliar a sua aptidão e 
capacidade para ser ratificada como Diretora da Sociedade. 

Para estes efeitos, inclui-se como Anexo Único à presente Proposta o perfil 
biográfico e profissional da Sra. Cynthia Kay Mc Call, que será também publicado 
ininterruptamente na página web da Sociedade, com motivo da publicação do anúncio 
de convocatória da próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, em 
conformidade com o disposto na alínea e) do artigo 518 da Lei de Sociedades de 
Capital.  

Seguindo os critérios de seleção estabelecidos na EDPR (alinhados com as melhores 
práticas internacionais de bom governo societário), e tendo em conta as atuais 
necessidades da Sociedade e as funções a desempenhar, esta Comissão analisou 
novamente tanto os atributos individuais da candidata (principalmente no que se 
refere a educação, competência, integridade, disponibilidade e experiência) como de 
diversidade (incluindo, entre outros, género, idade e cultura), que a ratificação desta 
nomeação proporcionaria à Sociedade e ao Conselho de Administração. 

Cabe igualmente mencionar que, da informação fornecida pela Sra. Cynthia Kay Mc 
Call, se desprende que não se encontra em nenhum tipo de situação de competência 
ou de conflito de interesses, nem incorre em qualquer situação de incompatibilidade 
ou de proibição legal, estatutária ou regulamentar para poder ser designada como 
Diretora da Sociedade. 

Em virtude de tudo o que foi anterior referido, em opinião da Comissão, a Sra. Cynthia 
Kay Mc Call possui a experiência profissional, os conhecimentos e o perfil pessoal 
adequado para exercer as funções do cargo que vai desempenhar. 

 

4. CONCLUSÕES 

Consequentemente, a Comissão acorda por unanimidade informar favoravelmente 
sobre a aptidão da Sra. Cynthia Kay Mc Call e propor a sua ratificação como Diretora 
Independente. 

Em conformidade com o estabelecido na alínea e) do artigo 518 da Lei de Sociedades 
de Capital, esta Proposta será publicada ininterruptamente na página Web da 



 
 

 

 

Sociedade, com motivo da publicação do anúncio da convocatória da próxima 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. 

Em Madrid, no dia 22 de fevereiro de 2023 

*   *   *   *   * 



 
 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PERFIL PROFISSIONAL E BIOGRÁFICO DE CYNTHIA KAY McCALL 



  

 

 

 

 Nome Completo KAY McCALL 

Cargos atuais •  Administradora - EDP Renováveis, S. A. 

Qualificações 

Académicas 

• Licenciatura em Arte e Doutoramento em Direito - Universidade de Houston  
• Certificados em Desenvolvimento de Energia Sustentável (2020), Ambiente, 

Social e Governo Societário para Empresas de Energia (2021) e Economia do 
Hidrogénio (2021) - Universidade de Houston 

Competências e Expe-
riência 
 

• Executiva sénior do setor energético - com ampla experiência, incluindo 
estratégia, otimização operacional, aquisições e governo; mais de uma 
década de experiência no setor das energias renováveis a trabalhar nos 
setores energéticos convencionais, engenharia e construção e fabrico de 
equipamento essencial 

• Presidente, CEO e Administradora - Noble Environmental Power, LLC (2010-
2018), uma empresa de energia eólica apoiada por capital privado  

• Vice-Presidente Sénior, Conselheira Geral e Diretora de Compliance - 
Noble Environmental Power, LLC (2008-2010)  

• Membro da equipa de liderança encarregada de abordar questões de 
governo global e compliance - General Electric Company 

Cargos Externos Atu-
ais 

• Presidente do Conselho de Administração - Flexitallic Group  
• Presidente do Conselho de Administração - Renewable Energy Alliance 

Houston  
• Administradora, Clean Energy Services LLC 
• Membro do Conselho Consultivo - Universidade de Houston - Bauer College of 

Business – Gutierrez Energy Management Institute  
• Oradora convidada - sobre temas de liderança em energia na Universidade 

A&M do Texas, Universidade de Rice, e Universidade de Houston 

 

 



 

 
 

 

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 

 

Transações com Partes Relacionadas: 

 

Oitavo A. Acordo-quadro de Financiamento entre a EDP Renováveis, 

S.A. e a EDP Energias de Portugal, S.A. 

Oitavo B. Delegação de competências ao Conselho de Administração 
para a execução e desenvolvimento do Acordo-quadro de Financiamento entre 
a EDP Renováveis, S.A. e a EDP Energias de Portugal, S.A., bem como os 
acordos, contratos ou operações formalizados ao abrigo do mesmo, incluindo 
poderes de subdelegação. 

 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO OITAVO 

 

Oitavo A. Aprovar, por proposta do Conselho de Administração com o 
voto a favor da totalidade dos Administradores Independentes, mediante 
relatório prévio favorável emitido pela Comissão de Auditoria, Controlo e Partes 
Relacionadas, em conformidade com o estabelecido no artigo 529.2.1 da Lei de 
Sociedades de Capital, o Acordo-quadro de Financiamento a formalizar pela 
EDP Renováveis, S.A. com a EDP Energias de Portugal, S.A., cuja celebração 
terá a consideração de operação vinculada, de acordo com o estabelecido pelo 
artigo 529 2.1 da Lei de Sociedades de Capital. Aprova-se igualmente a 
ratificação dos contratos, operações e acordos financeiros atualmente vigentes, 
formalizados entre a EDP Renováveis, S.A. e a EDP Energias de Portugal, S.A., 
ou as suas sociedades controladas, ao abrigo do Acordo Quadro (Acordo-

quadro) formalizado pelas mesmas, no dia 7 de maio de 2008, os quais passam 
a estar amparados pelo Contrato-quadro de Financiamento. 

O relatório da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas 
contém toda a informação necessária para avaliar se a operação é justa e 
razoável do ponto de vista da Sociedade e dos acionistas distintos da parte 
vinculada, e da conta de orçamentos em que se baseia a avaliação e os métodos 
utilizados. 

 
 

Oitavo B. Delegar no Conselho de Administração da Sociedade os mais 
amplos poderes para formalizar todos os acordos, contratos ou operações, ou 
levar a cabo todas as atuações que forem necessárias ou convenientes para a 



 

 
 

execução, desenvolvimento, plena efetividade e bom fim do Acordo-quadro de 
Financiamento a formalizar pela EDP Renováveis, S.A. com a EDP Energias de 
Portugal, S.A. (o “Acordo-quadro de Financiamento”), bem como de quaisquer 
acordos, contratos ou operações formalizados ao abrigo do mesmo. Para estes 
efeitos, com carácter enunciativo, mas não limitativo, outorgam-se os seguintes 
poderes: 

(i) clarificar, precisar e completar o Acordo-quadro de Financiamento, bem 
como resolver todas as dúvidas e prestar todos os esclarecimentos 
requeridos, solucionando e completando quaisquer defeitos ou omissões 
que impeçam ou obstaculizem a sua efetividade, bem como a de quaisquer 
acordos, contratos ou operações formalizados ao abrigo do Contrato-quadro 
de Financiamento; 

(ii) negociar, subscrever e executar a documentação contratual necessária ou 
conveniente para efeitos da execução do Acordo-quadro de Financiamento, 
bem como os acordos, contratos ou operações formalizados ao abrigo do 
mesmo, incluindo a sua ratificação, modificação, prorrogação, renovação, 
rescisão ou anulação;  

(iii) subscrever todos os documentos públicos e/ou privados e realizar quaisquer 
atos, negócios jurídicos, contratos, declarações e operações requeridos ou 
necessários para a execução e desenvolvimento do Acordo-quadro de 
Financiamento, bem como dos acordos, contratos ou operações 
formalizados ao abrigo do mesmo; e 

(iv) delegar, segundo considere conveniente, num ou em vários 
Administradores, que poderão intervir solidária e indistintamente, ou em 
quaisquer comissões delegadas do Conselho de Administração, os poderes 
conferidos nos parágrafos precedentes. 

Conceder poderes ao Administrador Delegado, Sr. Dr. Miguel Stilwell de 
Andrade, e à Secretária do Conselho de Administração, Sra. Dra. María 
González Rodríguez, para que qualquer um deles, solidária e indistintamente, 
possa comparecer perante as autoridades e entidades competentes em relação 
tanto com o Acordo-quadro de Financiamento, como com os acordos, contratos 
ou operações que sejam formalizados ao abrigo do mesmo, com o fim de realizar 
os trâmites e atuações necessários para o seu desenvolvimento e efetividade. 

 



 
 

 

 

 

 

 

EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

 

RELATÓRIO SOBRE A APROVAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DE UM 
ACORDO-QUADRO DE FINANCIAMENTO ENTRE 

A EDP RENOVÁVEIS, S.A. E A EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.  
 

EMITIDO PELA COMISSÃO DE 
AUDITORIA, CONTROLO E PARTES RELACIONADAS 

NA SUA SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 
___________________________________________________________________ 
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1. OBJETO DO PRESENTE RELATÓRIO 

A Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas (doravante, a “Comissão”) 
da EDP Renováveis, S.A. (doravante, a “EDPR” ou a “Sociedade”, indistintamente) 
emite o presente relatório em relação com a proposta relativa à aprovação da 
formalização de um acordo-quadro de financiamento, a subscrever entre a Sociedade 
e a EDP Energias de Portugal, S.A. (doravante, respetivamente, o “Acordo-quadro 
de Financiamento” e a “EDP”), em virtude do previsto no artigo 529.3 do Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julho, pelo qual se aprova o texto refundido da Lei 
de Sociedades de Capital (doravante, a “Lei de Sociedades de Capital”). 
 
 

2. DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO 

2.1. Antecedentes 

Tradicionalmente, a Sociedade e a EDP têm vindo a desenvolver, desde há muito, 
uma operação de financiamento intragrupo, com carácter continuado e de trato 
sucessivo, em virtude da qual a EDP proporcionou financiamento e outorgou 
garantias a favor da Sociedade, mediante a formalização de acordos e a execução 
de operações de variada índole financeira. Este esquema de financiamento intragrupo 
permite que a Sociedade beneficie do grau de classificação de crédito da EDP e das 
suas possibilidades alargadas de acesso aos mercados de crédito e de capitais 
internacionais. 

Concretamente, a Sociedade e a EDP subscreveram um Acordo quadro (doravante, 
o “AcordoQuadro”), no dia 7 de maio de 2008, em virtude do qual se estabeleceram 
os princípios gerais nos quais se baseavam as relações existentes entre as partes e 
se estabeleceram as regras em que assenta a sua relação comercial e jurídica ao 
longo do tempo, com o fim de evitar conflitos de interesses. Expressamente, previu-
se a possibilidade de que ambas as entidades concedessem empréstimos e 
realizassem outras operações financeiras necessárias ao desenvolvimento das suas 
atividades, dado que, tal como se encontra regulado pelo referido Acordo Quadro, 
estes tipos de atividades deverão ser sempre contratadas entre a EDPR, ou entidades 
com esta relacionadas, e a EDP, ou entidades com esta relacionadas, salvo acordo 
expresso do Conselho de Administração da EDPR e da EDP. 

As diversas operações de financiamento que podiam ser outorgadas em virtude do 
Acordo Quadro encontravam-se descritas no folheto de emissão correspondente ao 
IPO da Sociedade, com data de 15 de maio de 2008, e têm vindo a ser detalhadas, 

com os correspondentes montantes agregados, nos Relatórios Anuais publicados 
pela Sociedade.  

Após a entrada em vigor da reforma da Lei de Sociedades de Capital, introduzida pela 
Lei 5/2021, de 12 de abril, pela qual se modifica o texto da Lei de Sociedades de 
Capital, aprovado pelo Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julho, e outras 
normas financeiras, no que respeita ao fomento da implicação, a longo prazo, dos 
acionistas nas sociedades cotadas, as disposições relativas ao novo regime de 
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operações vinculadas em sociedades cotadas, aplicáveis para a Sociedade no que 
se refere às referidas operações de financiamento intragrupo.  

Para estes efeitos, e em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei de 
Sociedades de Capital, em relação com a aprovação de operações vinculadas, foi 
apresentado à Comissão um Acordo Quadro de Financiamento, cuja formalização 
pela Sociedade e pela sua sociedade dominante, a EDP, está prevista para o próximo 
4 de abril de 2023, ficando a sua entrada em vigor condicionada à aprovação pela 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade, cuja celebração está 
prevista para 4 de abril de 2023, na primeira convocatória.  

O referido Acordo Quadro de Financiamento ampara a formalização de distintos 
acordos e operações de carácter financeiro entre a EDPR e a EDP, bem como entre 

quaisquer sociedades dos seus respetivos grupos, e permanecerá em vigor sempre 
que (i) a EDP detenha, direta ou indiretamente, uma participação superior a 50% do 
capital social da EDPR, ou de quaisquer direitos que lhe permitam exercer, direta ou 
indiretamente, mais de 50% dos direitos de voto inerentes ao capital social da EDPR; 
e (ii) a EDP detenha, direta ou indiretamente, uma participação inferior a 50% do 
capital social da EDPR, mas mais de metade dos membros do Conselho de 
Administração da EDPR ou do seu Conselho Executivo sejam nomeados por proposta 
de EDP. 
 
 

2.2. Objeto da operação 

Como ficou exposto na secção anterior, o Acordo-Quadro estabelece os princípios 
gerais das relações jurídicas e comerciais de diverso conteúdo, a formalizar entre a 
EDPR e a EDP. No entanto, dado o amplo volume de operações financeiras 
formalizadas pela Sociedade e pela EDP, diretamente ou através de sociedades 
controladas pelas mesmas, atualmente, como consequência da sua operação interna, 
considerou-se apropriado concentrar a formalização deste tipo de operações ao 
abrigo do Acordo Quadro de Financiamento, com o fim de estabelecer no mesmo, os 
princípios que regularão as relações financeiras entre a Sociedade e a EDPR. 

Deste modo, o Acordo Quadro de Financiamento, como instrumento de 
racionalização técnica da contratação de operações financeiras, permite estabelecer 
uma série de termos e condições gerais que oferecem cobertura à futura formalização 
de múltiplos acordos e à execução de diversas operações de financiamento 
intragrupo entre a Sociedade e a EDP, de maneira que os mesmos se implementem 
com a agilidade necessária e com a garantia das condições de mercado serem 

formalizados.  

Concretamente, em conformidade com o tipo de transações atualmente existentes 
entre a Sociedade e a EDP no âmbito relacionado com a sua operação financeira, o 
Acordo Quadro de Financiamento identifica as principais classes de operações a 
formalizar em virtude do mesmo, as quais se identificam a seguir, a título meramente 
enunciativo e sem que em nenhum caso tal implique uma limitação: 
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• Contratos para o outorgamento de empréstimos e linhas de crédito. 

• Contratos de conta corrente para a gestão centralizada da tesouraria (cash 
pooling). 

• Contratos para o outorgamento de garantias e contragarantias. 

• Contratos de instrumentos derivados financeiros (por ex., taxas de juro ou de 
câmbio de divisas). 

O principal objetivo da formalização do Acordo-Quadro de Financiamento é o 
aproveitamento das colaborações que oferece a operação interna do grupo EDP, de 
maneira a permitir a obtenção de financiamento pela EDPR, sem que seja necessário 

recorrer a vias de financiamento alheias, assim como flexibilizar os procedimentos de 
autorização e formalização das correspondentes operações financeiras, ao 
estabelecer-se uma série de termos e condições standardizados previamente 
validados pela Assembleia Geral de Acionistas da EDPR e que sirvam de precedente 
para as mesmas. 

Além disso, mediante a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas do Acordo-
Quadro de Financiamento, entender-se-ão como cumpridos os requisitos 
estabelecidos no artigo 529 da Lei de Sociedades de Capital a respeito da aprovação 
do próprio Acordo-Quadro de Financiamento, bem como de quaisquer outros acordos, 
contratos ou operações que se formalizem ao abrigo do mesmo.  

De igual modo, mediante a aprovação do Acordo Quadro de Financiamento, procede-
se igualmente a ratificar pela Assembleia Geral de Acionistas aquelas operações, 
contratos e acordos financeiros de natureza análoga aos que se regularão no Acordo-
Quadro de Financiamento, formalizados ao abrigo do Acordo Quadro e que se 
encontram atualmente em vigor, bem como as suas potenciais extensões ou 
renovações. O detalhe agregado de ditas operações encontra-se refletido no 
Relatório Anual da EDPR correspondente ao exercício terminado em 31 de dezembro 
de 2022, e inclui-se como Anexo Único ao presente relatório.  
 
 

2.3. Montante da operação 

Em conformidade com o previsto pelo artigo 529.1 da Lei de Sociedades de Capital, 
a execução do Acordo Quadro de Financiamento deve ficar sujeita à aprovação da 
Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade, na medida em que o cálculo estimado 
do montante agregado dos acordos e operações a formalizar em virtude do mesmo 
excederia 10% do total das rubricas do ativo da Sociedade, segundo o último balanço 
anual aprovado pela Sociedade, com data de 31 de dezembro de 2022. Prevê-se 
igualmente que o valor ou montante de alguns dos acordos e operações formalizados 
em virtude do mesmo possa exceder este limite de maneira individual. 
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Para estes efeitos, a seguir indicam-se os parâmetros com base nos quais se 
calcularão as contraprestações aplicáveis às principais operações financeiras, 
formalizadas ao abrigo do Acordo Quadro de Financiamento: 

• Empréstimos:. indíce de referência de mercado aumentada por uma margem 
de mercado adicional como uma proxy de mercado para (a) o custo de acesso 
aos mercados financeiros e (b) o spread de risco de crédito entre a EDP e a 
EDPR do acesso aos mercados financeiros (que, de acordo com o 
benchmarking do mercado nas condições atuais, é estimado em 25 bps para 
uma diferença mínima de 1 notch na qualidade de crédito). 

• Contas correntes (cash pooling): índice de referência incrementado por uma 
margem De mercado da EDP e uma margem adicional como uma proxy de 

mercado para (a) o custo de acesso aos mercados financeiros e (b) o 
diferencial de risco de crédito entre a EDP e a EDPR (que, de acordo com o 
benchmarking do mercado nas condições atuais, é estimado em 25 bps para 
uma diferença mínima de 1 notch na qualidade de crédito). 

• Garantias: custo de mercado, quando apropriado, para o outorgamento da 
garantia da EDP para ser Aumentado por uma margem adicional como uma 
proxy de mercado para (a) o custo de acesso aos mercados financeiros e (b) 
o diferencial de risco de crédito entre a EDP e a EDPR (que, de acordo com o 
benchmarking do mercado nas condições atuais, é estimado em 25 bps para 
uma diferença mínima de 1 notch na qualidade de crédito). O custo de mercado 
para a EDP não se aplicará no caso de garantias societárias fornecidas pela 
sociedade-mãe. 

• Coberturas: custo de mercado das compensações entre as operações 
financeiras (pass-through). 

 
 

2.4. Identificação da parte vinculada à Sociedade 

Para efeitos do artigo 529.1 da Lei de Sociedades de Capital, a formalização do 
Acordo-Quadro de Financiamento terá a consideração de operação vinculada, dado 
que a EDP, como sociedade dominante da Sociedade, é acionista titular de mais de 
10% dos direitos de voto.  
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3. VALORAÇÃO DA OPERAÇÃO PELA COMISSÃO DESDE A PERSPETIVA DO 
INTERESSE SOCIAL E DOS ACIONISTAS DISTINTOS DA PARTE 
VINCLUADA 

A Comissão avaliou a justiça e a razoabilidade da formalização do Acordo-Quadro de 
Financiamento, assim como dos contratos, acordos ou operações que se derivem ou 
possa derivar do mesmo, desde o ponto de vista da Sociedade e do resto de 
acionistas não considerados parte vinculada para efeitos da presente operação, tendo 
em consideração os seus termos e condições principais, baseando a sua avaliação 
nos seguintes pressupostos e métodos utilizados: 

• A formalização do Acordo-Quadro de Financiamento ampara a formalização de 
futuros acordos de financiamento intragrupo entre a Sociedade e a EDP, sujeita 

a uma série de termos e condições gerais, os quais se mantêm em linha com a 
operação que ambas as sociedades têm vindo a desenvolver desde há algum 
tempo, com carácter continuado e de trato sucessivo, o que assegura, no 
entender desta Comissão, que a formalização do Acordo Quadro de 
Financiamento, assim como daquelas operações formalizadas ao abrigo do 
mesmo, se executarão em condições que resultarão justas, razoáveis e 
favoráveis para a Sociedade e para os seus acionistas. 

• O Acordo Quadro de Financiamento cumpre, igualmente, com os princípios e 
regras gerais pré-estabelecidos pelo Acordo Quadro formalizado entre a 
Sociedade e a EDP, com data de 7 de maio de 2008, no que respeita às relações 
entre a EDPR e o Grupo EDP, os quais foram estabelecidos para efeitos de 
assegurar a transparência deste tipo de operações frente aos acionistas. 
Concretamente, as condições gerais dos acordos e operações a formalizar nos 
termos do Acordo-Quadro de Financiamento cumprem com os princípios de 
respeito pelos preços do mercado e arm’s length, estabelecendo-se ainda que 
cada um deles, em particular, deverá formalizar-se de acordo e em observância 
das condições de mercado aplicáveis em cada caso e assegurando 
devidamente a independência entre as partes, permitindo também a otimização 
dos recursos afetados a cada operação e estruturando-se, contabilística e 
fiscalmente, de maneira a favorecer a maior eficiência possível. 

• Finalmente, a Comissão tomou em consideração o relatório dos seus 
consultores jurídicos, segundo o qual a celebração de um Acordo-Quadro de 
Financiamento entre a Sociedade e a EDP é uma forma de cumprir corretamente 
os regulamentos sobre transações com partes relacionadas, e em particular o 
artigo 529 da Lei de Sociedades de Capital.  
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4. CONCLUSÃO 

Em primeiro lugar, é necessário assinalar que, em conformidade com o estabelecido 
pelo Regulamento da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas da 
EDPR, a Comissão encontra-se atualmente composta por três (3) membros, sendo 
todos eles Administradores Independentes não executivos, incluindo o seu 
Presidente. Neste sentido, em conformidade com o previsto no artigo 529.3 da Lei de 
Sociedades de Capital, não foi necessária a abstenção de nenhum dos membros da 
Comissão na hora de participar na elaboração do presente relatório. 

De acordo com os orçamentos e métodos anteriormente expostos, a Comissão 
considera (i) que a formalização do Acordo-Quadro de Financiamento, assim como 
dos contratos, acordos e operações que se executem ao abrigo do mesmo, com base 
nos seus termos e condições básicos, assim como no resto das informações expostas 
(e suficientes segundo o critério da Comissão), constitui uma operação justa e 
razoável desde o ponto de vista da Sociedade e, no seu caso, dos acionistas distintos 
da parte vinculada, e (ii) que a sua apresentação para aprovação pela assembleia de 
acionistas da Sociedade contribui para o correto cumprimento das formalidades legais 
exigidas em relação a transações com partes relacionadas.  

Como consequência do anteriormente referido, a Comissão de Auditoria, Controlo e 
Partes Relacionadas acorda por unanimidade informar favoravelmente o Conselho de 
Administração da EDPR para apresentar perante a próxima Assembleia Geral 
Ordinária de Acionistas da Sociedade, que se realizar-se-á, previsivelmente, no 
próximo dia 4 de abril de 2023, em primeira convocatória, ou no dia 14 de abril de 
2023, em segunda convocatória, a proposta de análise e aprovação da formalização 
do Acordo-Quadro de Financiamento.  

Em Madrid, no dia 16 de fevereiro de 2023 

*   *   *   *   * 

  



 
 

7 
 

 

 

ANEXO ÚNICO: Detalhes das operações financeiras subscritas entre a EDPR e 
a EDP, direta o indiretamente através das suas sociedades dependentes, a 31 

de dezembro de 2022. 

Transações/ contratos Quantia (€/$) 

Contrato de mútuo, datado de 22 de outubro de 2018, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros, 
S. A., na qualidade de mutuário, e a EDP Servicios 

Financieros España, S. A., como mutuante. 

EUR 170,000,000  

Contrato de mútuo, datado de 14 de maio de 2018, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A., na qualidade de mutuário , e a EDP Servicios 
Financieros España S.A., comomutuante. 

EUR 63,000,000  

Contrato de mútuo, datado de 31 de dezembro de 2018, 
celebrado entre a EDP Renováveis, S.A., na qualidade de 
mutuário, e a EDP Finance B.V, como mutuante.  

USD 221,184,230 

Contrato de mútuo, datado de 30 de abril de 2019, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 300,000,000 

Contrato de mútuo, datado de 1 de junho de 2018, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 150,000,000 

Contrato de mútuo, datado de 31 de dezembro de 2020, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 278,250,000 

Contrato de mútuo, datado de 31 de dezembro de 2020, 

celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 516,750,000 

Contrato de mútuo, datado de 30 de outubro de 2020, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 250,000,000 
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Contrato de mútuo, datado de 30 de outubro de 2020, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 250,000,000 

Contrato de mútuo, datado de 1 de janeiro de 2013, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 130,000,000 

Contrato de mútuo, datado de 17 de fevereiro de 2020, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 

S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 248,891,526 

Contrato de mútuo, datado de 17 de fevereiro de 2020, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 248,891,526 

Contrato de mútuo, datado de 22 de fevereiro de 2022, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

USD 325,427,825 

Contrato de mútuo, datado de 1 de abril de 2022, celebrado 
entre a EDP Renováveis Servicios Financieros S.A, na 
qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

EUR 448,430,638 

Contrato de mútuo, datado de 11 de novembro de 2022, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

EUR 500,000,000 

Contrato de mútuo, datado de 11 de novembro de 2022, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

EUR 243,720,604 

Contrato de mútuo, datado de 11 de novembro de 2022, 
celebrado entre a EDP Renováveis Servicios Financieros 
S.A, na qualidade de mutuário, e a EDP Finance B.V, como 
mutuante. 

€250,175,123 
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Contrato de conta corrente, datado de 1 de março de 
2013, para a gestão pela EDP Servicios Financieros 
España, S.A. das contas de caixa (cash pooling) da 
EDPR Servicios Financieros S.A 

€1,500,000,000 

(Montante máximo 
disponível) 

€311,807,352.06 

(Montante 
desembolsado) 

Contrato de conta corrente, datado de 1 de março de 
2013, para a gestão pela EDP Servicios Financieros 
España, S.A. das contas de caixa (cash pooling) da 
EDPR Servicios Financieros S.A 

$2,000,000,000 

(Montante máximo 
disponível) 

$348,581,315 

(Montante a favor da 
EDPR SF) 

Acordo de contragarantia, datado de 30 de setembro 
de 2011, para a emissão de garantias por parte da EDP 
– Energias de Portugal, S. A. e da EDP – Energias de 
Portugal, S. A., Sucursal en España, na qualidade de 
garantes, a pedido da EDP Renováveis, S. A., da EDP 
Renewables Europe, S. L. U. e da EDP Renewables 
North America LLC. 

€446,921,823 

(equivalente em euros 
de garantias em EUR, 

PLN, CAD e USD) 

Contratos de cobertura de risco para o CAPEX através 
de operações cambiais (FWDs) em diferentes moedas 
em relação ao EUR e ao USD, celebrados entre a 
EDPR Servicios Financieros, S.A. e a EDP 
Renováveis, S.A. 

€135,303,934 

$568,589,057 

(os montantes referem-
se aos montantes 

equivalentes tendo por 
base as moedas 
relevantes das 

transações) 

Contratos de cobertura de risco para investimentos 
líquidos em moeda estrangeira através de swaps de 
taxa de câmbio Forwards (FWD) e swaps de taxas de 

juro de moeda cruzada (CIRS) em diferentes moedas 
em relação ao EUR, celebrados entre EDPR Servicios 
Financieros, S.A. and EDPR Servicios Financieros, 
S.A.  

€2,454,410,969 

(FWD) 

€3,183,855,758 

(CIRS) 

(os montantes referem-
se aos montantes 

equivalentes tendo por 
base as moedas 
relevantes das 

transações) 

 



 

 
 

 
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 NOVENO DA ORDEM DO DIA 

 
Atualização da Política de Retribuições dos Administradores da EDP 

Renováveis, S.A. para o período 2023-2025 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO NONO 

 

Para efeitos do previsto no artigo 529º da Lei de Sociedades de Capital, 
aprovar a atualização do texto da Política de Remunerações do Conselho de 
Administração da EDP Renováveis, S.A. para o período 2023-2025 (a 
“Política”), originalmente aprovada pela Assembleia Geral Ordinária de 
Acionistas celebrada no passado dia 31 de março de 2022, no oitavo ponto da 
sua ordem do dia, nos termos que constam no relatório emitido pela Comissão 
de Nomeações e Retribuições com data de 22 de fevereiro de 2023 (o 
“Relatório”). 

Para efeitos informativos, o relatório, que recolhe os detalhes das 
atualizações da Política propostas, foi posto à disposição dos acionistas junto 
com o resto da documentação relativa à Assembleia Geral Ordinária de 
Acionistas desde a data da sua convocatória. 



 

 

 

 

 

EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

 

RELATÓRIOSOBRE A PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA  
POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES 2023-2025 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 DA EDP RENOVÁVEIS, S.A.  

 

EMITIDO PELA COMISSÃO DE NOMEAÇÕES E RETRIBUIÇÕES 
NA SUA SESSÃO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradução em português apenas para fins informativos. Em caso de discrepâncias entre a versão portuguesa e a 
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1. OBJETO DO PRESENTE RELATÓRIO 

A Comissão de Nomeações e Retribuições (adiante, a “Comissão”) da EDP 
Renováveis, S.A. (adiante, “EDPR” ou a “Sociedade”, indistintamente) emite o 
presente relatório sobre a proposta de atualização da Política de Remunerações do 
Conselho de Administração da EDPR, correspondente ao período 2023-2025 
(adiante, a “Política de Remunerações”), aprovada pela Assembleia Geral Ordinária 
de Acionistas celebrada no passado dia 31 de março de 2022, em cumprimento do 
previsto no artigo 529.1 do Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julho, pelo qual 
se aprova o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital (adiante, a “Lei de 
Sociedades de Capital”). 
 
 

2. JUSTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

No passado dia 25 de outubro de 2022, o Conselho de Administração da Sociedade 
constituiu uma nova Comissão para o Meio Ambiente, Social e Governo Corporativo, 
como novo órgão dependente, com funções em matéria de meio ambiente, social e 
governo corporativo (adiante, a “Comissão de ESG”). Dado que a Comissão de ESG 
desempenhará as funções relativas ao governo societário que, até essa data, tinha 
delegadas a presente Comissão, produziu-se uma modificação na nomenclatura da 
presente Comissão, anteriormente denominada “Comissão de Nomeações, 
Retribuições e Governo Corporativo”, passando esta a denominar-se, a partir de 
agora, “Comissão de Nomeações e Retribuições”.   

De igual modo, o Conselho de Administração acordou estabelecer uma remuneração 
para os membros da Comissão de ESG em termos idênticos aos previstos para os 
membros da presente Comissão, isto é, 20.000 euros anuais para o Presidente e 
10.000 euros anuais para cada um dos vogais. Em qualquer caso, a remuneração da 
posição de Presidente da Comissão não será aplicável no caso de que este cargo 
seja desempenhado pelo Presidente do Conselho de Administração. 

Por outro lado, considerou-se conveniente incluir uma referência de que a Política de 
Remunerações será aplicável, se assim o estimar conveniente o Conselho de 
Administração, a quaisquer outras comissões delegadas ou órgãos consultivos que, 
segundo o caso, possam ser constituídos pelo Conselho de Administração durante o 
período de vigência da Política de Remunerações. 

Adicionalmente, e em conformidade com o previsto no 529.6 da Lei de Sociedades 
de Capital, essa Comissão considera procedente incluir na atual Política de 

Remunerações a previsão expressa da possibilidade de aplicar exceções temporárias 
à mesma, com o fim de dotar a Sociedade da flexibilidade suficiente para poder fazer 
frente a determinadas situações, quando assim seja necessário para servir os 
interesses a longo prazo e a sustentabilidade da Sociedade no seu conjunto, ou para 
assegurar a sua viabilidade. Tais exceções serão aplicáveis sempre que não sejam 
de carácter material e estejam devidamente justificadas, e sempre que não impliquem 
superar a quantia total da remuneração máxima estabelecida pela Assembleia Geral 
de Acionistas para o Conselho de Administração da Sociedade. 
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Por último, considerando as melhores práticas de mercado dos principais índices de 
ESG (por exemplo, o índice de sustentabilidade da Dow Jones), considerou-se 
apropriado definir indicadores quantitativos, focados em retornos e em métricas 
relativas, que permitam comparar com os seus pares e detalhar mais os indicadores 
qualitativos (“KPI´s Objetivos”). Ademais, com o propósito de diferenciar entre 
aqueles objetivos aplicáveis para a componente variável anual e a componente 
variável plurianual conforme as práticas de Mercado.  

Em virtude do anterior, estimou-se procedente atualizar o texto da Política de 
Remunerações (i) ajustando o seu conteúdo à nova denominação da presente 
Comissão, (ii) indicando o carácter retribuído dos membros da Comissão de ESG nos 
termos anteriormente indicados, (iii) incluindo uma referência genérica à possibilidade 
de retribuir os membros de quaisquer comissões delegadas do Conselho de 
Administração nos termos que este órgão considere oportunos, e (iv) incorporando a 
possibilidade de aplicar exceções temporárias à Política de Remunerações; y (v) 
ajustar os KPIs  bjetivos para alinhá-los com as melhores práticas de mercado dos 
principais índices ESG e diferenciar entre os aplicáveis ao componente variável anual 
e ao componente variável plurianual. 

Em consequência, a Comissão considera necessário propor à Assembleia Geral 
Ordinária de Acionistas, que se celebrará, previsivelmente, o 4 de abril de 2023, em 
primeira convocatória, o o 14 de abril de 2023, em segunda convocatória (adiante, a 
“Assembleia Geral de Acionistas 2023”), a modificação da alínea 2.a) (Estrutura e 
componentes aplicáveis. Remuneração fixa) da Política de Remunerações, a 
modificação da alínea 2.b) (Estrutura e componentes aplicáveis. Remuneração 
variável anual e plurianual) da Política de Remunerações, a inclusão de uma nova 
secção 4 (Exceções temporárias), a modificação das referências contidas na Política 
de Remunerações à antiga “Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo 
Corporativo (CNRBG)”, substituindo-a por “Comissão de Nomeações e Retribuições 
(CNR)”, bem como a introdução das referências que resultem oportunas relativas à 
nova “Comissão de Meio Ambiente, Social e Governo Corporativo (CESG)”. 

Uma vez aprovadas pela Assembleia Geral de Acionistas 2023, as modificações 
propostas à Política de Remunerações serão aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 
2023.  

O esquema retributivo dos Administradores originalmente previsto na Política de 
Remunerações não sofre nenhuma variação. De igual modo, as atualizações 
propostas derivadas da remuneração dos membros da nova Comissão de ESG e da 
atualização de KPIS não implicam, em nenhum caso, superar a quantia da 
remuneração máxima para o Conselho de Administração aprovada pela Assembleia 
Geral de Acionistas. 

A partir da aprovação, no seu caso, da presente proposta pela Assembleia Geral de 
Acionistas 2023, a Política de Renumerações passará a ter a redação cujo texto 
consolidado encontra-se no Anexo I. Para efeitos informativos, junta-se como Anexo 
II uma comparação entre o texto vigente e a proposta de atualização da Política de 
Renumerações, incorporando as atualizações propostas que consistem em: (i) 
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modificação da secção 2.a) (Estrutura e componentes aplicáveis. Remuneração fixa) 
da Política de Remunerações, com derrogação expressa da sua atual redação,; (ii) 2 
b) (Estrutura e componentes aplicáveis. Renumeração variável anual e plurianual) da 
Política de Renumerações, com derrogação expressa da sua atual redação; (iii) 
introdução de nova secção 4 (Exceções temporárias); e (iv) substituição das 
referências à antiga “Comissão de Nomeações, Retribuições e Governo Corporativo 
(CNRBG)” contidas na Política de Remunerações serão por “Comissão de 
Nomeações e Retribuições (CNR)”. 
 
 

3.  OPINIÃO DA COMISSÃO DE NOMEAÇÕES E RETRIBUIÇÕES 

Como consequência do atrás referido, a Comissão de Nomeações e Retribuições 
acorda por unanimidade informar favoravelmente o Conselho de Administração da 
Sociedade para apresentar perante a próxima Assembleia Geral de Acionistas 2023 
a proposta de aprovação da atualização da Política de Remunerações, nos moldes 
em que figura no Anexo I do presente relatório, para que a mesma seja aplicável à 
Sociedade nos exercícios de 2023, 2024 e 2025. 

 

Em Madrid, no dia 22 de fevereiro de 2023 

 

*   *   *   *   * 



 

 

 

ANEXO I 

 

TEXTO CONSOLIDADO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES 2023-2025  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

INCORPORANDO AS ATUALIZAÇÕES PROPOSTAS 
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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. Regime jurídico aplicável e contributo da política para a estratégia 
empresarial e para os interesses e sustentabilidade da Sociedade a 
longo prazo 

A presente 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, 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 e Remunerações (CNR) 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 será  posteriormente remetida ao Conselho de Administração para 
que seja submetida à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, sendo 
apresentado como proposta independente da ordem do dia. 

A CNR 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 Sociedade (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  
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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 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 
CNR. 
 
 

a.) Remuneração fixa 

Os administradores não executivos poderão obter uma remuneração fixa ou 
subsídios de assiduidade por sessão, 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 poderão, conforme  o 
caso, receber um complemento à sua remuneração como membros do 
Conselho, na qualidade de membro ou presidente do Comissão de Auditoria, 
Controlo e Partes Relacionadas (CACPR) e/ou do Comissão de Nomeações e 
Remunerações (CNR) e do da Comissão Ambiental, Social e de Governo 
Societário (CESG), bem como de quaisquer outras comissões delegadas ou 
outros órgãos consultivos dependentes do Conselho de Administração que 
possam ser constituídos pelo referido órgão durante o período de vigência da 
presente Política de Remunerações. Este suplemento para cada uma das 
comissões é indicado no quadro infra e, se for caso disso, pode ser ajustado 
de forma fundamentada e, se for caso disso, pelo Conselho de Administração, 
na sequência de um relatório favorável da CNR. 
 
A seguir, indicam-se as quantias correspondentes à componente anual fixa, 
calculadas considerando a ocupação e a responsabilidade que da uma dessas 
posições implica, assim como ao complemento anual por pertença a 
comissões: 
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COMPONENTE ANUAL FIXA 

CARGO 
REMUNERAÇÃO 

FIXA 

MANAGEMENT FEE 
PAGA PELA EDPR À 
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 

 

 

COMPLEMENTO ANUAL POR COMISSÕES 

 CACPR CNR CESG 

Presidente 55.000 Euros 20.000 Euros 20.000 Euros 

Vogal 25.000 Euros 10.000 Euros 10.000 Euros 

 

b.) Remuneração variável anual e plurianual 

A remuneração variável anual e plurianual aplica-se unicamente aos 
Administradores Executivos. 
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O pagamento da remuneração variável está condicionado à permanência do 
Administrador Executivo na EDPR até ao termo do período anual ou trianual 
de atuação em causa, 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 CNR. 

A política teve em conta as condições laborais e a remuneração dos 
colaboradores da sociedade para determinar as suas condições e estabeleceu, 
em concreto, um KPI 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 a seguir indicados, 
aplicam-se aos exercícios abrangidos pela política, sem prejuízo dos ajustes 
que poderão ser propostos para cada ano pela CNR (KPIs Objetivos): 

Os indicadores chave e a sua ponderação para a remuneração variável anual 
som os seguintes: 

Quantitativos: 90% 

• Crescimento: Ganhos recorrentes por ação (20%) 
 

• Remuneração do acionista: Retorno Total para o Acionista vs 
Eurostoxx Utilities (20%)  
 

• Solidez do balanço: Fundos de operação/Dívida Líquida (10%)  
 

• Eficiência operacional: Núcleo OPEX/MW ajustado (10%) 
 

• Índice de frequência total (5%)  
 

• ESG (20%): Desempenho do Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
(10%), Índice de frequência total, (5%) Resultados dos inquéritos de 
Clima (5%) 
 
 

Qualitativos: 10% (avaliação pela CNR)  
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• Aplicação do plano de negócio no exercício (25%) 

• Gestão da equipa (25%)  
 

• Trabalho em equipa (25%) 
 

• Gestão das partes interessadas (25%) 

 

Os indicadores chave e a sua ponderação para a remuneração plurianual 
variável plurianual son os seguintes: 

Quantitativos: 90% 

• Crescimento: Ganhos recorrentes por ação (20%) 
 

• Remuneração do acionista: Retorno Total para o Acionista vs Eurostoxx 
Utilities (40%)  
 

• ESG (20%): Total de Mw renováveis construídos (15%), Desempenho 
no Índice Bloomberg Gender Equality (5%) 
 
 

Qualitativos: 10% (avaliação pela CNR)  

• Estratégia e execução (25%) 
 

• Desenvolvimento dos empregados (25%)  
 

• Trabalho em equipa e novas formas de trabalhar (25%) 
 

• Gestão da stakeholders (25%) 

 

A avaliação do cumprimento dos indicadores é efetuada pela CNR 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 CNR poderá ter em conta as circunstâncias 
excecionais que concorreram para o incumprimento de algum KPI 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 
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causa, por via administrativa, judicial ou arbitral, estes Administradores não 
beneficiarão dos efeitos de tal decisão de revogação. Do mesmo modo, a CNR  
 
poderá ter em conta outras circunstâncias conjunturais e exógenas 
excecionais às 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; 

• 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 CNR, 
o direito de não aplicar tal adiamento quando o valor da mesma for igual ou 
inferior a 20% da management fee anual.  
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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. 
 

 
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, 
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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 dasociedade, 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 tais 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 EDPR. 

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 foieleito, 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. 
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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 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. Exceções temporárias 

O Conselho de Administração da Sociedade, mediante relatório prévio 
favorável da CNR, poderá aplicar exceções temporárias à remuneração dos 
Administradores quando for necessário para servir os interesses a longo prazo 
e a sustentabilidade da Sociedade no seu conjunto, ou para assegurar a sua 
viabilidade. Ditas exceções serão aplicáveis quando não forem de carácter 
material e estiverem devidamente justificadas, e sempre que não impliquem 
superar a quantia total de remuneração máxima estabelecida pela Assembleia 
Geral de Acionistas para o Conselho de Administração da Sociedade. 

Em qualquer caso, e sem prejuízo da presente previsão, para a aplicação de 
uma exceção temporária à presente Política de Remuneração 2023-2025, será 
necessária a emissão prévia de um relatório justificativo pela CNR, avaliando 
as circunstâncias em virtude das quais se considere ser procedente a 
aplicação das exceções temporárias e as remunerações específicas que 
devam ser objeto de exceção. 

O Conselho de Administração da Sociedade, baseando-se no relatório 
remetido pela CNR, determinará se é ou não procedente a aplicação das 
exceções temporárias, assim como os componentes que se vejam afetados 
pela mesma. 

A Sociedade incluirá igualmente no seu Relatório Anual sobre Remunerações 
dos Administradores a informação sobre as circunstâncias em virtude das 
quais se considera procedente a aplicação da exceção temporária, assim como 
as remunerações que se tenham visto afetadas. 
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5. 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 sessão de 13 de maio de 2008, 
uma quantia máxima anual para a remuneração fixa de 2.500.000 euros; 
adicionalmente, fixou, na sessão de 8 de abril de 2014, uma quantia máxima 
anual para a remuneração variável de 1.000.000 euros. 

A CNR 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. 
 
 
6. Conclusão 

 

Os princípios e critérios da política são revistos periodicamente pela CNR, 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. 

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 e, em especial, no que se refere aos elementos 
determinantes para promover um desempenho da gestão da Sociedade que 
não se centre unicamente nos objetivos a curto prazo, mas que inclua 
igualmente nos seus resultados os interesses e a sustentabilidade da 
Sociedade 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 
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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 dasociedade, (vi) a utilização de 
critérios qualitativos orientados para uma perspetiva estratégica e a médio 
prazo no desenvolvimento daSociedade , e (vii) a existência de um limite 
máximo para o total da remuneração do Conselho de Administração. 

 

Em Madrid, no dia 22 de fevereiro de 2023, 

 

 

_______________________________ 
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. 

 
 

Política de Remunerações 2023-2025  
do Conselho de Administração  

da EDP Renováveis S.A. 
 

1. Regime jurídico aplicável e contributo da política para a estratégia 
empresarial e para os interesses e sustentabilidade da Sociedade a 
longo prazo 

A presente 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, 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, e Remunerações e Governo Societário(CNR) 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 éserá  posteriormente remetida ao Conselho de 
Administração para submeter a sua que seja submetida à aprovação àda 
Assembleia Geral de Acionistas, que se apresentasendo apresentado como 
proposta independente da ordem do dia. 

A Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo SocietárioA CNR 
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 EmpresaSociedade (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. 
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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 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 SocietárioCNR.

a.) Remuneração fixa 

Os administradores não executivos poderão obter uma remuneração fixa ou 
subsídios de assistênciaassiduidade por reuniãosessão, 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 receberãopoderão, 
conforme  o caso, receber um complemento à sua remuneração como 
membros do Conselho, na sua qualidade de vogalmembro ou presidente do 
Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas (CACPR) e/ou dado 
Comissão de Nomeações, e Remunerações e (CNR) e do da Comissão 
Ambiental, Social e de Governo Societário (CNRGS). Esta quantia foi calculada 
considerando a ocupação e responsabilidade que CESG), bem como de 

quaisquer outras comissões delegadas ou outros órgãos consultivos 
dependentes do Conselho de Administração que possam ser constituídos pelo 
referido órgão durante o período de vigência da presente Política de 
Remunerações. Este suplemento para cada uma dessas posições implicadas 
comissões é indicado no quadro infra e, se for caso disso, pode ser ajustado 
de forma fundamentada e, se for caso disso, pelo Conselho de Administração, 
na sequência de um relatório favorável da CNR. 
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A seguir, indicam-se as quantias correspondentes à componente anual fixa, 
bem como calculadas considerando a ocupação e a responsabilidade que da 
uma dessas posições implica, assim como ao complemento anual por filiação 
empertença a comissões: 
 

COMPONENTE ANUAL FIXA 

CARGO 
REMUNERAÇÃO 

FIXA 

MANAGEMENT FEE 
PAGA PELA EDPR À 
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 

 

 

COMPLEMENTO ANUAL POR COMISSÕES 

 CACPR CNR CESG 

Presidente 55.000 Euros 20.000 Euros 20.000 Euros 

Vogal 25.000 Euros 10.000 Euros 10.000 Euros 
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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 em causa, 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. CNR. 

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 empresasociedade para determinar as suas condições e 
estabeleceu, em concreto, um ICDKPI 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 ro a seguir 
indicadoindicados, aplicam-se aos exercícios abrangidos pela política, sem 
prejuízo dos ajustamentosajustes que poderão ser propostos para cada ano 
pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário (ICDCNR 
(KPIs Objetivos):  

 
 

CLUST
ER 

PONDER
AÇÃO 

ICD 
UNID
ADE 

PONDER
AÇÃO 

RESUL
TADOS 
EDPR 

       

Retorn
o 

atrativ
o 

60,00% 

Retorno 
Acionistas - 
TSR 

  % 20,00% 100% 

Crescimento 
– Lucro 
Líquido 
recorrente 

  M€ 20,00% 100% 
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Eficiência no 
investimento 
- CAPEX por
MW

k€ 10,00% 100% 

Eficiência 
operacional - 
Core Opex 
ajustado por 
MW 

k€ 10,00% 100% 

Organi
zação 

e 
Pessoa

s 
de 

futuro 

20,00% 

Clima 

Inquérito de 
Clima 
(capacidade 
e compromiss
o) + Rácio de
retenção (%)

% 10,00% 100% 

Diversidade 
e inclusão 

% Mulheres 
nos quadros e 
na liderança 

% 5,00% 100% 

Segurança/s
aúde 

Rácio de 
frequência | 
colaboradores 
e Prestadores 
de Serviços 

# 

2,50% 100% 

Sinistralidade  
total| 
Colaboradore
s 
e prestadores 
de serviços 

2,50% 100% 

ASG 20,00% 

Ação 
Climática 

Capacidade 
renovável 
construída 
(MW) 

MW 10,00% 100% 

Serviços 
Sustentávei
s 
e Excelência 
Operacional 

BP21-25 
Projetos 
assegurados 

% 6,00% 100% 

Ética e 
Compliance 

Índice Ética 
e Compliance 

% 2,00% 100% 

Cadeia de 
forneciment
o 
sustentável 

Integração da 
EDPR nos 
processos 
da cadeia de 
fornecimento 

% 2,00% 100% 
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sustentável da 
EDP        

 100,00%      

 
 
 
 

Os indicadores chave e a sua ponderação para a remuneração variável anual 
são os seguintes: 

Quantitativos: 90% 

• Crescimento: Ganhos recorrentes por ação (20%) 
 

• Remuneração do acionista: Retorno Total para o Acionista vs Eurostoxx 
Utilities (20%)  
 

• Solidez do balanço: Fundos de operação/Dívida Líquida (10%)  
 

• Eficiência operacional: Núcleo OPEX/MW ajustado (10%) 
 

• Índice de frequência total (5%)  
 

• ESG (20%): Desempenho do Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
(10%), Índice de frequência total, (5%) Resultados dos inquéritos de 
Clima (5%) 
 
 

Qualitativos: 10% (avaliação pela CNR)  

• Aplicação do plano de negócio no exercício (25%) 

• Gestão da equipa (25%)  
 

• Trabalho em equipa (25%) 
 

• Gestão das partes interessadas (25%) 

 

Os indicadores chave e a sua ponderação para a remuneração plurianual 
variável plurianual são os seguintes: 

Quantitativos: 90% 

• Crescimento: Ganhos recorrentes por ação (20%) 
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• Remuneração do acionista: Retorno Total para o Acionista vs Eurostoxx 
Utilities (40%)  
 

• ESG (20%): Total de Mw renováveis construídos (15%), Desempenho 
no Índice Bloomberg Gender Equality (5%) 
 
 

Qualitativos: 10% (avaliação pela CNR)  

• Estratégia e execução (25%) 
 

• Desenvolvimento dos empregados (25%)  
 

• Trabalho em equipa e novas formas de trabalhar (25%) 
 

• Gestão da stakeholders (25%) 

 
 

 

 

 

A avaliação do cumprimento dos indicadores é efetuada pela Comissão de 
Nomeações, Remunerações e Governo EmpresarialCNR 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 CNRGSCNR poderá ter em conta as 
circunstâncias excecionais que concorreram para o incumprimento de algum 

ICDKPI 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 CNR  

 
ICD Objetivos 
 

 
95% 

 
Apreciação CNRGS 
 

 
5% 

 
Total 
 

 
100% 
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poderá ter em conta outras circunstâncias conjunturais e exógenas 
excecionais às 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;

• 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 
CNRGSCNR, o direito de não aplicar tal adiamento quando o valor da mesma 
for igual ou inferior a 20% da management fee anual.  
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a.)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. 
 
 

b.)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% 
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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 sociedade, 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 tais 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 EDPR. 

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 foieleito, 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. 
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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 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. Exceções temporárias 

O Conselho de Administração da Sociedade, mediante relatório prévio 
favorável da CNR, poderá aplicar exceções temporárias à remuneração dos 
Administradores quando for necessário para servir os interesses a longo prazo 
e a sustentabilidade da Sociedade no seu conjunto, ou para assegurar a sua 
viabilidade. Ditas exceções serão aplicáveis quando não forem de carácter 
material e estiverem devidamente justificadas, e sempre que não impliquem 
superar a quantia total de remuneração máxima estabelecida pela Assembleia 
Geral de Acionistas para o Conselho de Administração da Sociedade. 

Em qualquer caso, e sem prejuízo da presente previsão, para a aplicação de 
uma exceção temporária à presente Política de Remuneração 2023-2025, será 
necessária a emissão prévia de um relatório justificativo pela CNR, avaliando 
as circunstâncias em virtude das quais se considere ser procedente a 
aplicação das exceções temporárias e as remunerações específicas que 
devam ser objeto de exceção. 

O Conselho de Administração da Sociedade, baseando-se no relatório 
remetido pela CNR, determinará se é ou não procedente a aplicação das 
exceções temporárias, assim como os componentes que se vejam afetados 
pela mesma. 

A Sociedade incluirá igualmente no seu Relatório Anual sobre Remunerações 
dos Administradores a informação sobre as circunstâncias em virtude das 
quais se considera procedente a aplicação da exceção temporária, assim como 
as remunerações que se tenham visto afetadas. 
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4.5. 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 sessão de 13 de maio de 2008, 
uma quantia máxima anual para a remuneração fixa de 2.500.000 euros; 
adicionalmente, fixou, na sessão 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 SocietárioA CNR 
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. 

5.6. Conclusão 

Os princípios e critérios da política são revistos periodicamente pela 
CNRGSCNR, 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. 

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 e, em especial, no que se refere aos elementos 
determinantes para promover um desempenho da gestão da Sociedade que 
não se centre unicamente nos objetivos a curto prazo, mas que inclua 
igualmente nos seus resultados os interesses e a sustentabilidade da 
Sociedade e dos acionistas a médio e a longo prazo. Esses elementos são: (i) 
a determinação dos indicadores, (ii) a ponderações relativas atribuídas a cada 
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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 dasociedade, (vi) a utilização de
critérios qualitativos orientados para uma perspetiva estratégica e a médio
prazo no desenvolvimento daSociedade , e (vii) a existência de um limite
máximo para o total da remuneração do Conselho de Administração.

Em Madrid, 9no dia 22 de fevereiro de 20222023, 

_______________________________ 
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 DÉCIMO DA ORDEM DO DIA 
 

Alteração dos Estatutos da Sociedade para adaptar a sua redação à 
constituição de uma nova Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário: 
 

Décimo A. Criação de um novo artigo 30.º (Comissão Ambiental, Social e 
Governo Societário) dos estatutos. 

 
Décimo B. Modificação dos artigos 10.º (Órgaos Sociais), 26.º (Remuneração 

dos Conselheiros) e 29.º (Comissão de Nomeações, e Retribuições) dos estatutos. 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO DÉCIMO  
 

Em conformidade com o relatório justificativo emitido pelo Conselho de 
Administração com data de 27 de fevereiro de 2023, colocado à disposição dos 
acionistas por motivo da convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, 
propõe-se alterar os artigos dos estatutos a seguir indicados, em conformidade com 
o artigo 197.2 da Lei de Sociedades de Capital: 

 

Nono. A. Criação de um novo artigo 30º (ComissãoAmbiental, Social e de 
Governo Societário) dos estatutos. 

Tendo em conta a constituição da nova Comissão Ambiental, Social e de 
Governo Societário dependente do Conselho de Administração da Sociedade e as 
funções que lhe foram atribuídas após a sua constituição, propõe-se introduzir um 
novo artigo 30º dos estatutos (Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário) 
com a finalidade de incorporar a regulação do seu funcionamento, composição e 
funções atribuídas. O referido artigo 30º dos estatutos terá a seguinte redação: 

 

“ARTIGO 30º.- COMISSÃO DE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNO 
SOCIETÁRIO 

1. O Conselho de Administração poderá constituir uma Comissão Ambiental, 
Social e de Governo Societário. 

2. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário será um órgão 

informativo e consultivo e não possuirá funções executivas. 

3. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário será composta  por 
um mínimo de três (3) e um máximo de seis (6) Administradores, dos quais 
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pelo menos metade serão independentes. Os membros da Comissão 
Executiva não poderão ser membros da Comissão Ambiental, Social e de 

Governo Societário. A designação dos membros da Comissão Ambiental, 
Social e de Governo Societário caberá ao Conselho de Administração. 

4. Esta Comissão terá um Presidente, que possuirá a condição independente, 

e um Secretário, não sendo necessário que este último possua a condição 
de Administrador da Sociedade. Ambos os cargos serão designados pelo 
Conselho de Administração. 

5. Sem prejuízo de outras funções que o Conselho de Administração lhe possa 
atribuir, as funções principais da Comissão Ambiental, Social e de Governo 

Societário consistirão no seguinte: 

a. Supervisionar os indicadores chave de rendimento em matéria 
ambiental, social e de governo societário incluídos no plano de negócio 
da Sociedade e controlar a sua consecução. 

b. Propor ao Conselho de Administração as políticas de sustentabilidade, 
ambiental, social e de governo societário da Sociedade e a sua 

atualização periódica. 

c. Promover, dirigir e supervisionar os objetivos, planos de atuação e 
práticas da Sociedade em matéria de saúde, segurança e prevenção de 

riscos laborais. 

d. Rever e apresentar ao Conselho de Administração o Relatório Anual 
(EINF). A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário também 
supervisionará a relação e a informação da Sociedade com aos 

investidores, os índices e as agências de qualificação em matéria de 
sustentabilidade. 

e. Supervisionar e levar a cabo a revisão periódica das principais 
tendências ambientais, sociais e de governo societário, assim como dos 
desenvolvimentos legislativos relevantes para a atividade da Sociedade. 

f. Analisar a integração dos riscos e oportunidades ambientais, sociais e 
de governo societário nos procedimentos da Sociedade e no seu 
sistema de gestão de riscos. 

g. Supervisionar e avaliar a idoneidade do modelo de governo societário 
adotado pela Sociedade e a sua conformidade com os modelos de 
governo aceites internacionalmente, efetuando as recomendações que 
considerar 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 esse efeito. 



 
 

 

3 

 

i. Quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelos presentes 
Estatutos ou pelo próprio Conselho de Administração. 

6. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário, reunir-se-á sempre 
que o seu Presidente o considere oportuno. A Comissão Ambiental, Social 
e de Governo Societário poderá deliberar validamente sempre que 

estiverem, presentes ou representados, metade mais um dos seus 
membros. De igual modo, as deliberações da Comissão Ambiental, Social e 
de Governo Societário serão adotadas com o voto favorável da maioria dos 

seus membros, dispondo o Presidente de um voto de qualidade em caso de 
empate. 

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

Faz-se igualmente constar que, ao introduzir uma nova redação do artigo 30º 
nos estatutos da Sociedade, alterar-se-á, consequentemente, a numeração dos 
artigos seguintes dos estatutos, de modo a que mantenham a sua ordem correlativa. 
 

Nono.B. Modificação dos artigos 10º (Órgãos Sociais), 26º (Remuneração dos 
Administradores) e 29º (Comissão de Nomeações e Remunerações) dos estatutos  

Propõe-se alterar os artigos 10º (Órgãos Sociais), 26º (Remuneração dos 
Administradores) e 29º (Comissão de Nomeações e Remunerações) dos estatutos, 
atualizando as referências à Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo 
Societário que passará doravante a denominar-se “Comissão de Nomeações e 
Remunerações”, assim como as funções que lhe são atribuídas, dado  que, 
doravante, a Comissão  Ambiental, Social e de Governo Societário assumirá as 
funções relativas ao governo societário da Sociedade que a Comissão de Nomeações 
e Remunerações vinha desempenhando até à data. Os referidos artigos, com 
expressa derrogação da sua atual redação, terá a seguinte redação: 

REDAÇÃO ANTERIOR NOVA REDAÇÃO 

“ARTIGO 10º.- ÓRGÃOS  SOCIAIS “ARTIGO 10º.- ÓRGÃOS SOCIAIS 

1. Os Órgãos Sociais são a Assembleia 

Geral de Acionistas e o Conselho de 

Administração. 

1. Os Órgãos Sociais são a Assembleia 

Geral de Acionistas e o Conselho de 

Administração. 

2. Em conformidade com o disposto nos 
presentes Estatutos, o Conselho 
poderá ter  órgãos delegados, como 
a Comissão Executiva ou 
Administradores Delegados, assim 
como criar quaisquer outras 

2. Em conformidade com o disposto nos 
presentes Estatutos, o Conselho 
poderá ter órgãos delegados, como a 
Comissão Executiva ou 
Administradores Delegados, assim 
como criar quaisquer outras 
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comissões, como a Comissão de 
Auditoria e Controlo ou a Comissão 

de Nomeações, e Remunerações 
Governo Societário, entre outras.” 

comissões, como a Comissão de 
Auditoria e Controlo ou a Comissão 

de Nomeações e Remunerações, 
entre outras.” 

[…] […] 

“ARTIGO 26º.- REMUNERAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES 

“ARTIGO 26º.- REMUNERAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES 

1. Os Administradores, em virtude do  

cargo que exercem, serão 
remunerados, consistindo a sua 
remuneração em (i) um montante fixo 

e (ii) um montante variável com base 
na assiduidade às reuniões do 

Conselho de Administração. 

1. Os Administradores, em virtude do  

cargo que exercem, serão 
remunerados, consistindo a sua 
remuneração em  (i) um montante 

fixo e (ii) um montante variável com 
base na assiduidade às reuniões do 

Conselho de Administração. 

2. Os membros do Conselho de 
Administração que desempenhem 

funções executivas terão 

adicionalmente direito a receber, pelo 
desempenho das referidas funções, 

as remunerações previstas nos 

contratos que, conforme o caso caso, 
celebrem para estes efeitos. Ditas 
remunerações ajustar-se-ão à 

política de remuneração dos 
Administradores. 

2. Os membros do Conselho de 
Administração que desempenhem 

funções executivas terão 

adicionalmente direito a receber, pelo 
desempenho das referidas  funções, 

as remunerações previstas nos 

contratos que,  conforme o caso, 
celebrem para estes efeitos. Ditas 
remunerações ajustar-se-ão à 

política de remuneração dos 
Administradores. 

3. Adicionalmente, prevê-se 
expressamente que os 
Administradores possam ser 

remunerados mediante a entrega de 
participações da Sociedade, direitos 
de opções sobre participações, ou 

outros valores que atribuam o direito 

à obtenção de participações, ou 
mediante sistemas retributivos por 
referência  ao valor das participações. 
A aplicação dos referidos sistemas de 
retribuição requererá, em qualquer 
caso, a concordância da Assembleia 
Geral de acionistas, em conformidade 

3. Adicionalmente, prevê-se 
expressamente que os 
Administradores possam ser 

remunerados mediante a entrega de 
participações da Sociedade, direitos 
de opções sobre participações, ou 

outros valores que atribuam o direito 

à obtenção de participações, ou 
mediante sistemas retributivos por 
referência ao valor das participações. 
A aplicação dos referidos  sistemas 
de retribuição requererá, em 
qualquer caso, a concordância da 
Assembleia Geral de acionistas, em 
conformidade com os termos e 
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com os termos e condições exigidos 
pelas disposições legais em vigor . 

condições exigidos pelas disposições 
legais em vigor . 

4. O montante total das remunerações a 
pagar pela Sociedade ao conjunto 
dos seus Administradores nos termos 

previstos nos números anteriores não 
poderá exceder a quantia que para 
esse efeito tenha sido determinada  

pela Assembleia Geral de Acionistas, 
e que figure na política de 

remunerações dos Administradores. 

4. O montante total das remunerações 
a pagar  pela Sociedade ao conjunto 
dos seus Administradores nos termos 

previstos nos números anteriores não 
poderá exceder a quantia que para 
esse efeito tenha sido determinada 

pela Assembleia Geral de Acionistas, 
e que figure na política de 

remunerações dos Administradores. 

5. Os direitos e deveres de qualquer 
natureza que resultem da qualidade 
de membro do Conselho de 

Administração serão compatíveis 
com quaisquer outros direitos e 

obrigações, fixas ou variáveis, que 

possam corresponder aos 
Administradores em virtude de 

quaisquer outras relações laborais ou 

profissionais que, conforme o caso, 
desempenhem na Sociedade. As 

remunerações variáveis resultantes 

de tais contratos ou de qualquer outra 
circunstância, incluindo a qualidade 
de membro do órgão de 

administração, terão um limite  
respeitando o limite anual máximo 

estabelecido pela Assembleia Geral 
de Acionistas e previsto na política de 
remunerações dos Administradores. 

5. Os direitos e deveres de qualquer 
natureza que resultem da qualidade 
de membro do Conselho de 

Administração serão compatíveis 
com quaisquer outros direitos e 

obrigações, fixas ou variáveis, que 

possam corresponder aos 
Administradores em virtude de 

quaisquer outras relações laborais ou 

profissionais que, conforme o caso, 
desempenhem na Sociedade. As 

remunerações variáveis resultantes 

de tais contratos ou de qualquer outra 
circunstância , incluindo a qualidade 
de membro sua pertença ao órgão de 

administração, terão um limite anual 
máximo estabelecido pela 

Assembleia Geral de Acionistas e 
previsto na política de remunerações 
dos Administradores. 

6. As quantias determinadas pela 
Assembleia Geral permanecerão 
inalteradas enquanto não forem 

modificadas por nova deliberação  da 

mesma. 

6. As quantias determinadas pela 
Assembleia Geral permanecerão 
inalteradas enquanto não forem 

modificadas por nova deliberação  da 

mesma. 

7. A distribuição e o montante  exato 
correspondente a cada 
Administrador, a periodicidade e os 
restantes detalhes do seu 
pagamento, serão determinados pelo  

7. A distribuição e o montante  exato 
correspondente a cada 
Administrador, a periodicidade e os 
restantes detalhes do seu 
pagamento, serão determinados pelo 
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Conselho de Administração, 
mediante proposta prévia 

apresentada pela Comissão de 
Nomeações, Remunerações, e 
Governo Societário a qual possui  os 

mais amplos poderes  para o efeito, 
sempre e quando não tenham sido 
estabelecidos pela Assembleia Geral. 

Conselho de Administração, 
mediante proposta prévia 

apresentada pela Comissão de 
Nomeações e Remunerações, a qual 
possui os mais amplos poderes para 

o efeito, sempre e quando não 
tenham sido estabelecidos 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.” 

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. 

[…] […] 

ARTIIGO 29º.- COMISSÃO DE 
NOMEAÇÕES, REMUNERAÇÕES Y 
GOBIERNO SOCIETÁRIO 

ARTIGO 29º.- COMISSÃO DE 
NOMEAÇÕES E REMUNERAÇÕES 

1. O Conselho de Administração 

constituirá, com carácter 

permanente, uma Comissão de 
Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário. 

1. O Conselho de Administração 

constituirá, com carácter 

permanente, uma Comissão de 

Nomeações e Remunerações. 

2. A Comissão de Nomeações, 
Remunerações e Governo Societário 

será um órgão informativo e 
consultivo e não possuirá terá 
funções executivas. 

2. A Comissão de Nomeações e 
Remunerações será um órgão 

informativo e consultivo e não 
possuirá funções executivas. 

3. A Comissão de Nomeações, 
Remunerações e Governo Societário 
será composta  por um mínimo de 

três (3) e um máximo de seis (6) 
Administradores, dos quais pelo 
menos dois serão independentes. Os 
membros da Comissão Executiva não 
poderão ser membros da Comissão 
de Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário. A designação 
dos membros da Comissão de 

3. A Comissão de Nomeações e 
Remunerações será composta  por 
um mínimo de três (3) e um máximo 

de seis (6) Administradores, dos 
quais pelo menos dois serão 
independentes. Os membros da 
Comissão Executiva não poderão ser 
membros da Comissão de 
Nomeações e Remunerações. A 
designação dos membros da 
Comissão de Nomeações e 
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Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário cabe ao 

Conselho de Administração. 

Remunerações cabe ao Conselho de 
Administração. 

4. Esta Comissão terá  um Presidente,

que possuirá  a condição de
independente, e  um Secretário, não
sendo necessário que este último

possua a condição de Administrador
da Sociedade. Ambos os cargos
serão designados pelo Conselho de
Administração.

4. Esta Comissão terá  um Presidente,

que possuirá  a condição de
independente, e  um Secretário, não
sendo necessário que este último

possua  a condição de Administrador
da Sociedade. Ambos os cargos
serão designados pelo Conselho de
Administração.

5. Sem prejuízo das funções legalmente

atribuídas, as funções principais da

Comissão de Nomeações,
Remunerações e Governo Societário

consistem em prestar assistência e

informar o Conselho de
Administração sobre as nomeações

(inclusive por cooptação), reeleições,

destituições e remunerações do
Conselho e dos seus cargos, assim

como sobre a composição das

distintas Comissões do Conselho e a
nomeação, remuneração e

destituição dos membros da gestão
de topo. De igual modo, a Comissão
de Nomeações, Remunerações e

Governo Societário informará o
Conselho de Administração sobre a
política geral de remunerações e

incentivos para os seus membros e
para os membros da gestão de topo .
Estas funções incluirão o seguinte:

5. Sem prejuízo das funções legalmente

atribuídas, as funções principais da

Comissão de Nomeações e
Remunerações consistem em prestar

assistência e informar o Conselho de

Administração sobre as nomeações
(inclusive por cooptação), reeleições,

destituições  e remunerações do

Conselho e dos seus cargos, assim
como sobre a composição das

distintas Comissões do Conselho e a

nomeação, remuneração e
destituição dos membros dagestão

de topo. De igual modo, a Comissão
de Nomeações e Remunerações
informará o Conselho de

Administração sobre a política geral
de remunerações e incentivos para
os seus membros e para os membros

da gestão de topo. Estas funções
incluirão o seguinte:

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

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

b. Propor a nomeação e a reeleição

de Administradores, quando esta

b. Propor a nomeação e a reeleição

de Administradores, quando esta
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se deva realizar por cooptação, 
ou, em qualquer caso, para que 

sejam submetidas pelo Conselho 
de Administração à Assembleia 
Geral. 

se deva realizar por cooptação, 
ou, em qualquer caso, para que 

sejam submetidas pelo Conselho 
de Administração à Assembleia 
Geral. 

c. Propor ao Conselho de 
Administração os membros das 
várias Comissões. 

c. Propor ao Conselho de 
Administração os membros das 
várias Comissões. 

d. Propor ao Conselho de 
Administração, em conformidade 
com o estabelecido nestes 
Estatutos, o sistema, distribuição 
e quantia das remunerações dos 
Administradores. De igual modo, 

e conforme  o caso, propor-se-ão 
ao Conselho as condições dos 

contratos com os 

Administradores. 

d. Propor ao Conselho de 
Administração, em conformidade 
com o estabelecido nestes 
Estatutos, o sistema, distribuição 
e quantia das remunerações dos 
Administradores. De igual modo, 

e conforme o caso, propor-se-ão 
ao Conselho as condições dos 

contratos com os 

Administradores. 

e. Informar, e, conforme o caso, 

propor ao Conselho de 

Administração a nomeação e/ou 
destituição de membros da 
gestão de topo, assim como as 

condições dos seus contratos e, 
em geral, a definição das políticas 

de contratação e remuneração 
dos membros da gestão de topo. 

e. Informar, e, conforme o caso, 

propor ao Conselho de 

Administração a nomeação e/ou 
destituição de membros da 
gestão de topo, assim como as 

condições dos seus contratos e, 
em geral, a definição das políticas 

de contratação e remuneração 
dos membros da gestão de topo. 

f. Rever e informar sobre os planos 

de incentivos, benefícios de 
pensões e programas de 
remuneração. 

. 

f. Rever e informar sobre os planos 

de incentivos, benefícios de 
pensões e programas de 
remuneração. 

 

g. Supervisionar e avaliar a 
idoneidade do modelo de governo 
societário adotado pela 
Sociedade e a sua conformidade 
com os modelos de governo 
aceites internacionalmente, 
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realizando as recomendações 
pertinentes nesta 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 esse 

efeito. 

 

i. Quaisquer outras funções que lhe 
sejam atribuídas por lei, pelos 
presentes Estatutos ou pelo 
próprio Conselho de 
Administração. 

g. Quaisquer outras funções que lhe 
sejam atribuídas por lei, pelos 
presentes Estatutos ou pelo 
próprio Conselho de 
Administração. 

6. A Comissão de Nomeações, 
Remunerações e Governo Societário 

reunir-se-á pelo menos uma vez por 

trimestre, ou sempre o seu 
Presidente o considere oportuno. A 

Comissão de Nomeações, 

Remunerações e Governo Societário 
poderá deliberar  validamente sempre 
que estiverem presentes , presentes 

ou representados, metade mais um 
dos seus membros. De igual modo, 

as deliberações da Comissão de 
Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário serão adotadas 

com o voto favorável da maioria dos 
seus membros, exercendo o 
Presidente um voto de qualidade em 

caso de empate. 

6. A Comissão de Nomeações e 
Remunerações reunir-se-á pelo 

menos uma vez por trimestre, ou 

sempre que o seu Presidente o 
considere oportuno. A Comissão de 

Nomeações e Remunerações poderá 

deliberar validamente sempre que 
estiverem presentes ou 
representados, metade mais um dos 

seus membros. De igual modo, as  
deliberações da Comissão de 

Nomeações e Remunerações serão 
adotadas com o voto favorável da 
maioria dos seus membros, 

exercendo o Presidente um voto de 
qualidade em caso de empate. 

 

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

de Administração.” 

7. As normas de funcionamento da 
Comissão de Nomeações e 
Remunerações serão desenvolvidas 
pelo Conselho de Administração.” 
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Faz-se igualmente constar que a denominação atualizada da Comissão de 
Nomeações e Remunerações será alterada  em todos os artigos dos estatutos em 
que se faça referência à mesma. 
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1. OBJETO DO PRESENTE RELATÓRIO 

O presente relatório emitido pelo Conselho de Administração da EDP Renováveis, 
S.A. (doravante, 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, mediante o qual se aprova o Texto Refundido da Lei 
de Sociedades de Capital (a “Lei de Sociedades de Capital”) e em conformidade 
com o Regulamento do Registo Comercial, aprovado pelo Real Decreto 1784/1996, 
de 19 de julho, que exige a elaboração  de um relatório escrito justificativo dos motivos 
da proposta de alteração estatutária (o “Relatório”). 

O Relatório tem por objeto propor à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que se 

celebrará, previsivelmente, no dia 4 de abril de 2023, em primeira convocatória, ou no 
dia 14 de abril de 2023, em segunda convocatória, a modificação de determinados 
artigos dos estatutos da EDPR (os “Estatutos”) para a sua votação separada por 
grupos de artigos, tal como estabelece o artigo 197 bis da Lei de Sociedades de 
Capital. 

 

2. JUSTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas de alteração estatutária previstas no presente Relatório têm a   seguinte 
justificação: 

i. incluir nos Estatutos as referências oportunas à nova Comissão Ambiental, 
Social e de Governo Societário como novo órgão dependente do Conselho de 
Administração da Sociedade, constituída em 25 de outubro de 2022, incluindo 
a descrição detalhada das funções que lhe foram atribuídas após a sua 
constituição; e 

ii. atualizar a denominação da Comissão de Nomeações, Remunerações e de 
Governo Societário que, doravante, passará a denominar-se “Comissão de 
Nomeações e Remunerações”, assim como as funções que lhe tinham sido 
atribuídas, dado que a nova Comissão Ambiental, Social e de Governo 
Societário assumiu determinadas funções relativas ao governo societário que 
a Comissão de Nomeações e Remunerações vinha desempenhando até à 
data.  

Concretamente, as alterações afetam as seguintes disposições estatutárias: 

i. no que concerne à inclusão das referências oportunas nos Estatutos relativas 
à nova Comissão Ambiental, Social e Governo Societário, propõe-se a inclusão 
de um novo artigo 30º (Comissão Ambiental, Social e Governo Societário), que 
regule o seu funcionamento, composição e funções atribuídas à mesma. A 
inclusão deste novo artigo estatutário implicaria igualmente a renumeração dos 
artigos seguintes dos Estatutos, para manter uma ordem correlativa; e   
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ii. quanto à atualização da denominação e funções da Comissão de Nomeações 
e Remunerações, propõe-se modificar o artigo 10º (órgãos sociais), o artigo 
26º (remuneração dos Administradores) e o artigo 29º (Comissão de 
Nomeações e Remunerações). 

 

3. ANÁLISE DETALHADA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

3.1. Criação de um novo artigo 30º (Comissão Ambiental, Social e Governo 
Societário) dos Estatutos. 

Considerando a constituição da nova Comissão Ambiental, Social e de Governo 
Societário dependente do Conselho de Administração da Sociedade e as funções que 
lhe foram atribuídas, propõe-se incluir um novo artigo nos Estatutos que regule o seu 
funcionamento, composição e as funções atribuídas à mesma. Por este motivo, o 
Conselho de Administração da Sociedade propõe incluir a seguinte nova redação nos 
Estatutos: 

“ARTIGO 30º.- COMISSÃO AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNO SOCIETÁRIO 

1. O Conselho de Administração poderá constituir uma Comissão Ambiental , 

Social e de Governo Societário. 

2. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário será um órgão 

informativo e consultivo e não possuirá funções executivas. 

3. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário será composta por um 

mínimo de três (3) e um máximo de seis (6) Administradores, dos quais pelo 
menos metade serão independentes. Os membros da Comissão Executiva não 
poderão ser membros da Comissão de Ambiental, Social e de Governo 

Societário. A designação dos membros da Comissão Ambiental, Social e de 
Governo Societário caberá ao Conselho de Administração. 

4. Esta Comissão terá de um Presidente, que possuirá a condição de 

independente, e um Secretário, não sendo necessário que este último possua  
a condição de Administrador da Sociedade. Ambos os cargos serão 
designados pelo Conselho de Administração. 

5. Sem prejuízo de outras funções que o Conselho de Administração lhe possa 
atribuir, as funções principais da Comissão Ambiental, Social e de Governo 

Societário consistirão no seguinte: 

a. Supervisionar os indicadores chave de rendimento em matéria ambiental, 
social e de governo societário incluídos no plano de negócio da Sociedade 

e controlar a sua consecução. 
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b. Propor ao Conselho de Administração as políticas de sustentabilidade,
ambiental, social e de governo societário da Sociedade e a sua atualização

periódica.

c. Promover, dirigir e supervisionar os objetivos, planos de ação e práticas da
Sociedade em matéria de saúde, segurança e prevenção de riscos laborais.

d. Rever e apresentar ao Conselho de Administração o Relatório Anual (EINF).
A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário também
supervisionará a relação e a informação da Sociedade com os investidores,

os índices e as agências de qualificação em matéria de sustentabilidade.

e. Supervisionar e levar a cabo a a revisão periódica das principais tendências

ambientais, sociais e de governo societário, assim como dos
desenvolvimentos legislativos relevantes para a atividade da Sociedade.

f. Analisar a integração dos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de

governo societário nos procedimentos da Sociedade e no seu sistema de
gestão de riscos.

g. Supervisionar e avaliar a idoneidade do modelo de governo societário

adotado pela Sociedade e a sua conformidade com os modelos de governo
aceites internacionalmente, efetuando as recomendações que considerar

pertinentes sobre esta matéria.

h. Supervisionar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e
standards de governo societário vigentes, promovendo e solicitando o

intercambio de informação necessário para esse efeito.

i. Quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas por estes Estatutos ou

pelo próprio Conselho de Administração.

6. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário reunir-se-á sempre que
o seu Presidente o considere oportuno. A Comissão Ambiental, Social e de

Governo Societário poderá deliberar validamente sempre que estiverem
presentes ou representados metade mais um dos seus membros. De igual
modo, as deliberações da Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário

serão adotadas com o voto favorável da maioria dos seus membros, exercendo
o Presidente um voto de qualidade em caso de empate.

7. As normas de funcionamento da Comissão Ambiental, Social e de Governo

Societário serão desenvolvidas pelo Conselho de Administração.”
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3.2. Alteração dos artigos 10º (Órgãos Sociais), 26º (Remuneração dos 
Administradores) e 29º (Comissão de Nomeações e Remunerações) dos 
Estatutos. 

Os artigos 10º (Órgãos Sociais), 26º (Remuneração dos Administradores) e 29º 
(Comissão de Nomeações e Remunerações) dos Estatutos incluem referências à 
Comissão de Nomeações, Remunerações e de Governo Societário que, doravante, 
passará a denominar-se “Comissão de Nomeações e Remunerações”, pelo que é 
necessário atualizar a sua denominação como consequência da constituição da nova 
Comissão Ambiental, Social e Governo Societário. De igual modo, dado que a nova 
Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário assumirá as funções relativas 
ao governo societário da Sociedade que a Comissão de Nomeações e Remunerações 
vinha desempenhando até à data, é necessário eliminar ditas funções como próprias 
da Comissão de Nomeações e Remunerações. Assim, o Conselho de Administração 
propõe incluir as seguintes alterações nos Estatutos: 

“ARTIGO 10º.- ÓRGÃOS SOCIAIS 

1. Os Órgãos Sociais são a Assembleia Geral de Acionistas e o Conselho de

Administração.

2. Em conformidade com o disposto nos presentes Estatutos, o Conselho
poderá ter órgãos delegados, como a Comissão Executiva ou

Administradores Delegados, assim como criar quaisquer outras
comissões, como a Comissão de Auditoria e Controlo ou a Comissão de

Nomeações, e Remunerações e Governo Societário, entre outras.

[…] 

ARTIGO 26º.- REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

1. Os Administradores, em virtude do cargo que exercem, serão
remunerados, consistindo a sua remuneração em (i) um montante fixo e (ii)

um montante variável com base na assiduidade às reuniões do Conselho
de Administração.

2. Os membros do Conselho de Administração que desempenhem funções

executivas terão adicionalmente direito a receber, pelo desempenho das
referidas funções, as remunerações previstas nos contratos que, segundo
o caso, celebrem para estes efeitos. Ditas remunerações ajustar-se-ão à

política de remunerações dos Administradores.

3. Adicionalmente, prevê-se expressamente que os Administradores possam

ser remunerados mediante a entrega de participações da Sociedade,
direitos de opção sobre participações, ou de outros valores que atribuam o
direito a obter participações, ou mediante sistemas retributivos por
referência ao valor das participações. A aplicação dos referidos sistemas
de remuneração requererá, em qualquer caso, a concordância da
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Assembleia Geral de acionistas, em conformidade com os termos e 
condições exigidos pelas disposições legais em vigor . 

4. O montante total das remunerações a pagar pela Sociedade ao conjunto 
dos seus Administradores nos termos previstos nos números anteriores 
não poderá exceder a quantia que para esse efeito tenha sido determinada  

pela Assembleia Geral de Acionistas, e que figure na política de 
remunerações dos Administradores. 

5. Os direitos e deveres de qualquer natureza que resultem da qualidade de 

membro do Conselho de Administração serão compatíveis com quaisquer 
outros direitos e obrigações, fixas ou variáveis, que possam corresponder 
aos Administradores em virtude de quaisquer outras relações laborais ou 

profissionais que, conforme o caso, desempenhem na Sociedade. As 
remunerações variáveis resultantes de tais contratos ou de qualquer outra 

circunstância, incluindo a qualidade de membro do órgão de 
administração, terão um limite anual máximo estabelecido pela Assembleia 
Geral de Acionistas e previsto na política de remunerações dos 

Administradores. 

6. As quantias determinadas pela Assembleia Geral permanecerão 
inalteradas enquanto não forem modificadas por nova deliberação da 

mesma. 

7. A distribuição e o montante  exato correspondente a cada Administrador, 
a periodicidade e os restantes detalhes do seu pagamento, serão 

determinados pelo Conselho de Administração, mediante proposta prévia 

apresentada pela Comissão de Nomeações, e Remunerações, Governo 
Societário a qual possui os mais amplos poderes  para o efeito, sempre e 

quando não tenham sido estabelecidos 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 legislação aplicável. 

[…] 

ARTIGO 29º.- COMISSÃO DE NOMEAÇÕES, E REMUNERAÇÕES E 
GOVERNO SOCIETÁRIO 

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

Comissão de Nomeações, e Remunerações e Governo Societário. 

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

3. A Comissão de Nomeações, e Remunerações e Governo Societário será 
composta por um mínimo de três (3) e um máximo de seis (6) 

Administradores, dos quais pelo menos dois serão independentes. Os 



6 

membros da Comissão Executiva não poderão ser membros da Comissão 
de Nomeações, e Remunerações e Governo Societário. A designação dos 

membros da Comissão de Nomeações, e Remunerações Governo 
Societário cabe ao Conselho de Administração. 

4. Esta Comissão terá um Presidente, que possuirá a condição de

independente, e um Secretário, não sendo necessário que este último
possua a condição de Administrador da Sociedade. Ambos os cargos
serão designados pelo Conselho de Administração.

5. Sem prejuízo das funções legalmente atribuídas, as funções principais da
Comissão de Nomeações, e Remunerações e Governo Societário
consistem em prestar assistência e informar o Conselho de Administração

sobre as nomeações (inclusive por cooptação), reeleições, destituições  e
remunerações do Conselho e dos seus cargos, assim como sobre a

composição das distintas Comissões do Conselho e a nomeação,
remuneração e destituição  dos membros da gestão de topo. De igual
modo, a Comissão de Nomeações, e Remunerações e Governo Societário

informará o Conselho de Administração sobre a política geral de
remunerações e incentivos para os seus membros e para os membros da

gestão de topo. Estas funções incluirão o seguinte:

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

b. Propor a nomeação e a reeleição de Administradores, quando esta se

deva realizar por cooptação, ou, em qualquer caso, para que sejam

submetidas pelo Conselho de Administração à  Assembleia Geral.

c. Propor ao Conselho de Administração os membros das várias
Comissões.

d. Propor ao Conselho de Administração, em conformidade com o
estabelecido nestes Estatutos, o sistema, distribuição e quantia das
remunerações dos Administradores. De igual modo, e conforme o caso,

propor-se-ão ao Conselho de Administração as condições dos contratos
com os Administradores.

e. Informar, e, conforme o caso, propor ao Conselho de Administração a

nomeação e/ou destituição de membros da gestão de topo, assim como
as condições dos seus contratos e, em geral, a definição das políticas

de contratação e remuneração dos membros da gestão de topo.

f. Rever e informar sobre os planos de incentivos, benefícios de pensões

e programas de remuneração.

g. Supervisionar e avaliar a idoneidade do modelo de governo societário
adotado pela Sociedade ou o seu cumprimento com os modelos de
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governo aceites internacionalmente, realizando 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 esse efeito.

i. Quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pela lei, pelos
presentes Estatutos ou pelo Conselho de Administração.

6. A Comissão de Nomeações, e Remunerações e Governo Societário reunir-

se-á pelo menos uma vez por trimestre, ou sempre que o seu Presidente
o considere oportuno. A Comissão de Nomeações, e Remunerações e

Governo Societário poderá deliberar validamente sempre que estiverem
presentes ou representados metade mais um dos seus membros. De igual
modo, as deliberações da Comissão de Nomeações, e Remunerações e

Governo Societário serão adotadas com o voto favorável da maioria dos
seus membros, exercendo o Presidente um voto de qualidade em caso de

empate.

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

de Administração.”

4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Em conformidade com o relatório justificativo emitido pelo Conselho de Administração 
com data de 27 de fevereiro de 2023, disponibilizado aos acionistas por  motivo da 
convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, propõe-se alterar os 
artigos dos Estatutos a seguir indicados , em conformidade com o artigo 197 bis da 
Lei de Sociedades de Capital: 

Nono. A. Criação de um novo artigo 30º (Comissão Ambiental, Social e de 
Governo Societário) dos Estatutos  

Tendo em conta a constituição da nova Comissão Ambiental, Social e de Governo 
Societário dependente do Conselho de Administração da Sociedade e as funções que 
lhe foram atribuídas após a sua constituição, propõe-se introduzir um novo artigo 30º 
dos Estatutos (Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário) com a finalidade 

de incorporar a regulação do seu funcionamento, composição e funções atribuídas. 
O referido artigo 30º dos Estatutos terá a seguinte redação: 

“ARTIGO 30º.- COMISSÃO DE AMBIENTE, SOCIAL E GOVERNO 
SOCIETÁRIO 

1. O Conselho de Administração poderá constituir uma Comissão Ambiental ,
Social e Governo Societário
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2. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário será um órgão 
informativo e consultivo e não possuirá funções executivas. 

3. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário será composta por 
um mínimo de três (3) e um máximo de seis (6) Administradores, dos quais 
pelo menos metade serão independentes. Os membros da Comissão 

Executiva não poderão ser membros da Comissão Ambiental, Social e 
Governo Societário. A designação dos membros da Comissão Ambiental, 
Social e de Governo Societário caberá ao Conselho de Administração. 

4. Esta Comissão terá um Presidente, que possuirá a condição de 
independente, e um Secretário, não sendo necessário que este último 
possua a condição de Administrador da Sociedade. Ambos os cargos serão 

designados pelo Conselho de Administração. 

5. Sem prejuízo de outras funções que o Conselho de Administração lhe possa 

atribuir, as funções principais da Comissão Ambiental, Social e de Governo 
Societário consistirão no seguinte: 

a. Supervisionar os indicadores chave de rendimento em matéria 

ambiental, social e de governo societário incluídos no plano de negócio 
da Sociedade e controlar a sua consecução. 

b. Propor ao Conselho de Administração as políticas de sustentabilidade, 

ambiental, social e de governo societário da Sociedade e a sua 
atualização periódica. 

c. Promover, dirigir e supervisionar os objetivos, planos de ação e práticas 

da Sociedade em matéria de saúde, segurança e prevenção de riscos 

laborais. 

d. Rever e apresentar ao Conselho de Administração o Relatório Anual 
(EINF). A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário 

supervisionará a relação e a informação da Sociedade com os 
investidores, os índices e as agências de qualificação em matéria de 
sustentabilidade. 

e. Supervisionar e levar a cabo a revisão periódica das principais 
tendências ambientais, sociais e de governo societário, assim como dos 
desenvolvimentos normativos relevantes para a atividade da Sociedade. 

f. Analisar a integração dos riscos e oportunidades ambientais, sociais e 
de governo societário nos procedimentos da Sociedade e no seu 

sistema de gestão de riscos. 

g. Supervisionar e avaliar a idoneidade do modelo de governo societário 
adotado pela Sociedade e a sua conformidade com os modelos de 
governo aceites internacionalmente, efetuando as recomendações que 

considerar pertinentes sobre esta matéria. 



 
 

9 
 

h. Supervisionar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e 
standards de governo societário vigentes, promovendo e solicitando o 

intercambio de informação necessário para esse efeito. 

i. Quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelos presentes 
Estatutos ou pelo próprio Conselho de Administração. 

6. A Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário reunir-se-á sempre 
que o seu Presidente o considere oportuno. A Comissão Ambiental , Social 
e de Governo Societário poderá deliberar validamente  sempre que 

estiverem presentes ou representados metade mais um dos seus membros. 
De igual modo, as deliberações da Comissão Ambiental , Social e de 
Governo Societário serão adotadas com o voto favorável da maioria dos 

seus membros, exercendo o Presidente um voto de qualidade em caso de 
empate. 

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

Faz-se igualmente constar que, ao introduzir uma nova redação do artigo 30º 
nos Estatutos da Sociedade, alterar-se-á , por consequência , a redação dos artigos 
seguintes dos Estatutos, de modo a que mantenham a sua ordem correlativa. 

 

Nono. B. Alteração dos artigos 10º (Órgãos Sociais), 26º (Remuneração dos 
Administradores) e 29º (Comissão de Nomeações e Remunerações) dos 
Estatutos sociais. 

Propõe-se alterar os artigos 10º (Órgãos Sociais), 26º (Remuneração dos 
Administradores) e 29º (Comissão de Nomeações e Remunerações) dos Estatutos, 
atualizando as referências à Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo 
Societário que, doravante, passará a denominar-se “Comissão de Nomeações e 
Remunerações”, assim como as funções que lhe são atribuídas, dado que, doravante, 
a Comissão Ambiental , Social e de Governo Societário assumirá as funções relativas 
ao governo societário da Sociedade que a Comissão de Nomeações e Remunerações 
vinha desempenhando até à data. Os referidos artigos, com expressa derrogação da 
sua atual redação, terá a seguinte redação: 

REDAÇÃO ANTERIOR NOVA REDAÇÃO 

“ARTIGO 10º.- ÓRGÃOS SOCIAIS “ARTIGO 10º.- ÓRGÃOS SOCIAIS 

1. Os Órgãos Sociais são a Assembleia 
Geral de Acionistas e o Conselho de 

Administração. 

1. Os Órgãos Sociais são a Assembleia 
Geral de Acionistas e o Conselho de 

Administração. 
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2. Em conformidade com o disposto nos
presentes Estatutos, o Conselho

poderá ter órgãos delegados, como a
Comissão Executiva ou
Administradores Delegados, assim

como criar quaisquer outras
comissões, como a Comissão de
Auditoria e Controlo ou a Comissão

de Nomeações, Remunerações e
Governo Societário, entre outras.”

2. Em conformidade com o disposto nos
presentes Estatutos, o 

Conselhopoderá ter órgãos 
delegados, como a Comissão 
Executiva ou Administradores 

Delegados, assim como criar 
quaisquer outras comissões, como a 
Comissão de Auditoria e Controlo ou 

a Comissão de Nomeações e 
Remunerações, entre outras.” 

[…] […] 

“ARTIGO 26º.- REMUNERAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES 

“ARTIGO 26º.- REMUNERAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES 

1. Os Administradores, em virtude do
cargo que exercem, serão
remunerados, consistindo a sua

remuneração em (i) um montante  fixo
e (ii) um montante variável com base
na assiduidade às reuniões do

Conselho de Administração.

1. Os Administradores, em virtude do
cargo que exercem, serão
remunerados, consistindo a sua

remuneração em (i) um montante
fixo e (ii) um montante variável com
base na assiduidade às reuniões do

Conselho de Administração.

2. Os membros do Conselho de
Administração que desempenhem

funções executivas terão,

adicionalmente, direito a receber,
pelo desempenho das referidas
funções, as remunerações previstas

nos contratos que, conforme o caso,
celebrem para estes efeitos. Ditas
remunerações ajustar-se-ão à 

política de remunerações dos 
Administradores. 

2. Os membros do Conselho de
Administração que desempenhem

funções executivas terão,

adicionalmente, direito a receber,
pelo desempenho das referidas
funções, as remunerações previstas

nos contratos que, conforme o caso,
celebrem para estes efeitos. Ditas
remunerações ajustar-se-ão à 

política de remunerações dos 
Administradores. 

3. Adicionalmente, prevê-se 

expressamente que os 
Administradores possam ser 

remunerados mediante a entrega de 
participações da Sociedade, direitos 
de opção sobre participações, ou de 

outros valores que atribuam o direito 
a obter participações, ou mediante 
sistemas retributivos por referência s 
ao valor das participações. A 

3. Adicionalmente, prevê-se 

expressamente que os 
Administradores possam ser 

remunerados mediante a entrega de 
participações da Sociedade, direitos 
de opção sobre participações, ou de 

outros valores que atribuam o direito 
a obter participações, ou mediante 
sistemas retributivos por referência 
ao valor das participações. A 
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aplicação dos referidos sistemas de 
remuneração requererá, em qualquer 

caso, a concordância da Assembleia 
Geral de acionistas, em conformidade 
com os termos e condições exigidos 

pelas disposições legais em vigor. 

aplicação dos referidos  sistemas de 
remuneração requererá, em qualquer 

caso, a concordância  da Assembleia 
Geral de acionistas, em 
conformidade com os termos e 

condições exigidos pelas disposições 
legais em vigor. 

4. O montante total das remunerações a 

pagar pela Sociedade ao conjunto 
dos seus Administradores nos termos 
previstos nos números anteriores não 

poderá exceder a quantia que para 
esse efeito tenha sido determinada  

pela Assembleia Geral de Acionistas, 
e que figure na política de 

remunerações dos Administradores. 

4. O montante total das remunerações 

a pagar  pela Sociedade ao conjunto 
dos seus Administradores nos termos 
previstos nos números anteriores não 

poderá exceder a quantia que para 
esse efeito tenha sido determinada 

pela Assembleia Geral de Acionistas, 
e que figure na política de 

remunerações dos Administradores. 

5. Os direitos e deveres de qualquer 
natureza que resultem da qualidade 
de membro do Conselho de 

Administração serão compatíveis 
com quaisquer outros direitos e 
obrigações, fixas ou variáveis, que 

possam corresponder aos 

Administradores em virtude de 
quaisquer outras relações laborais ou 

profissionais que, conforme o caso, 

desempenhem na Sociedade. As 
remunerações variáveis resultantes 
de tais contratos ou de qualquer outra 

circunstância, incluindo a qualidade 
de membro do órgão de 
administração, terão um limite  

respeitando o limite anual máximo 
estabelecido pela Assembleia Geral 
de Acionistas e previsto na política de 

remunerações dos Administradores. 

5. Os direitos e deveres de qualquer 
natureza que resultem da qualidade 
de membro do Conselho de 

Administração serão compatíveis 
com quaisquer outros direitos e 
obrigações, fixas ou variáveis, que 

possam corresponder aos 

Administradores em virtude de 
quaisquer outras relações laborais ou 

profissionais que, conforme o caso, 

desempenhem na Sociedade. As 
remunerações variáveis resultantes 
de tais contratos ou de qualquer outra 

circunstância , incluindo a qualidade 
de membro sua pertença ao órgão de 
administração, terão um limite anual 

máximo estabelecido pela 
Assembleia Geral de Acionistas e 
previsto na política de remunerações 

dos Administradores. 

6. As quantias determinadas pela 

Assembleia Geral 
permanecerãoinalteradas, enquanto 
não forem modificadas por nova 

deliberação da mesma. 

6. As quantias determinadas pela 

Assembleia Geral 
permanecerãoinalteradas, enquanto 
não forem modificadas por nova 

deliberação da mesma. 
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7. A distribuição e o montante  exato
correspondente a cada

Administrador, a periodicidade e os
restantes detalhes do seu
pagamento, serão determinados pelo

Conselho de Administração, 
mediante proposta prévia 
apresentada pela Comissão de 

Nomeações, Remunerações, e 
Governo Societário a qual possui  os 
mais amplos poderes  para o efeito, 

sempre e quando não tenham sido 

estabelecidos pela Assembleia Geral. 

7. A distribuição e o montante  exato
correspondente a cada

Administrador, a periodicidade e os
restantes detalhes do seu
pagamento, serão determinados pelo

Conselho de Administração, 
mediante proposta prévia 
apresentada pela Comissão de 

Nomeações e Remunerações, a qual 
possui os mais amplos poderes para 
o efeito, sempre e quando não

tenham sido estabelecidos 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 legislação aplicável.” 

8. O Conselho de Administração
elaborará anualmente um Relatório
anual sobre a remuneração dos

membros dos Conselho de
Administração, em conformidade 

com a legislação aplicável. 

[…] […] 

ARTIGOO 29º.- COMISSÃO DE 
NOMEAÇÕES, REMUNERAÇÕES E 
GOVERNO SOCIETÁRIO 

ARTIGO 29º.- COMISSÃO DE 
NOMEAÇÕES E REMUNERAÇÕES 

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

Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário. 

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

Nomeações e Remunerações. 

2. A Comissão de Nomeações, 

Remunerações e Governo Societário 
será um órgão informativo e 
consultivo e não possuirá  funções 

executivas. 

2. A Comissão de Nomeações e

Remunerações será um órgão
informativo e consultivo e não
possuirá  funções executivas.

3. A Comissão de Nomeações, 

Remunerações e Governo Societário 
será composta por um mínimo de três 
(3) e um máximo de seis (6)
Administradores, dos quais pelo
menos dois serão independentes. Os

3. A Comissão de Nomeações e

Remunerações será composta  por
um mínimo de três (3) e um máximo
de seis (6) Administradores, dos
quais pelo menos dois serão
independentes. Os membros da
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membros da Comissão Executiva não 
poderão ser membros da Comissão 

de Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário. A designação 
dos membros da Comissão de 

Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário cabe ao 
Conselho de Administração. 

Comissão Executiva não poderão ser 
membros da Comissão de 

Nomeações e Remunerações. A 
designação dos membros da 
Comissão de Nomeações e 

Remunerações cabe ao Conselho de 
Administração. 

4. Esta Comissão terá um Presidente,
que possuirá a condição de
independente, e um Secretário, não

sendo necessário que este último
possua a condição de Administrador

da Sociedade. Ambos os cargos
serão designados pelo Conselho de

Administração.

4. Esta Comissão terá um Presidente,
que possuirá  a condição de
independente, e um Secretário, não

sendo necessário que este último
possua  a condição de Administrador

da Sociedade. Ambos os cargos
serão designados pelo Conselho de

Administração.

5. Sem prejuízo das funções legalmente
atribuídas, as funções principais da
Comissão de Nomeações,

Remunerações e Governo Societário
consistem em prestar assistência e
informar o Conselho de

Administração sobre as nomeações

(inclusive por cooptação), reeleições,
destituições e remunerações do

Conselho e dos seus cargos, assim

como sobre a composição das
distintas Comissões do Conselho e a
nomeação, remuneração e

destituição dos membros da gestão
de topo. De igual modo, a Comissão
de Nomeações, Remunerações e

Governo Societário informará o
Conselho de Administração sobre a
política geral de remunerações e

incentivos para os seus membros e
para os membros da gestão de topo .

Estas funções incluirão o seguinte:

5. Sem prejuízo das funções legalmente
atribuídas, as funções principais da
Comissão de Nomeações e

Remunerações consistem em prestar
assistência e informar o Conselho de
Administração sobre as nomeações

(inclusive por cooptação), reeleições,

destituições e remunerações do
Conselho e dos seus cargos, assim

como sobre a composição das

distintas Comissões do Conselho e a
nomeação, remuneração e
destituição dos membros dagestão

de topo. De igual modo, a Comissão
de Nomeações e Remunerações
informará o Conselho de

Administração sobre a política geral
de remunerações e incentivos para
os seus membros e para os membros

da gestão de topo. Estas funções
incluirão o seguinte:

a. Definir os princípios e critérios
relativos à composição do

Conselho de Administração, bem
como à seleção e nomeação dos
seus membros.

a. Definir os princípios e critérios
relativos à composição do

Conselho de Administração, bem
como à seleção e nomeação dos
seus membros.
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b. Propor a nomeação e a reeleição 
de Administradores, quando esta 

se deva realizar por cooptação, 
ou, em qualquer caso, para que 
sejam submetidas pelo Conselho 

de Administração à Assembleia 
Geral. 

b. Propor a nomeação e a reeleição 
de Administradores, quando esta 

se deva realizar por cooptação, 
ou, em qualquer caso, para que 
sejam submetidas pelo Conselho 

de Administração à Assembleia 
Geral. 

c. Propor ao Conselho de 

Administração os membros das 
várias Comissões. 

c. Propor ao Conselho de 

Administração os membros das 
várias Comissões. 

d. Propor ao Conselho de 
Administração, em conformidade 
com o estabelecido nestes 

Estatutos, o sistema, distribuição 
e quantia das remunerações dos 
Administradores. De igual modo, 

e conforme o caso, propor-se-ão 
ao Conselho as condições dos 
contratos com os 

Administradores. 

d. Propor ao Conselho de 
Administração, em conformidade 
com o estabelecido nestes 

Estatutos, o sistema, distribuição 
e quantia das remunerações dos 
Administradores. De igual modo, 

e conforme o caso, propor-se-ão 
ao Conselho as condições dos 
contratos com os 

Administradores. 

e. Informar, e, conforme o caso, 
propor ao Conselho de 

Administração a nomeação e/ou 

destituição de membros da 
gestão de topo, assim como as 
condições dos seus contratos e, 

em geral, a definição das políticas 
de contratação e remuneração 
dos membros da gestão de topo. 

e. Informar, e, conforme o caso, 
propor ao Conselho de 

Administração a nomeação e/ou 

destituição de membros da 
gestão de topo, assim como as 
condições dos seus contratos e, 

em geral, a definição das políticas 
de contratação e remuneração 
dos membros da gestão de topo. 

f. Rever e informar sobre os planos 
de incentivos, benefícios de 
pensões e programas de 

remuneração. 

f. Rever e informar sobre os planos 
de incentivos, benefícios 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 governo 
aceites internacionalmente, 
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realizando 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 esse 

efeito. 

 

i. Quaisquer outras funções que lhe 

sejam atribuídas pela lei, pelos 
presentes Estatutos ou pelo 
próprio Conselho de 

Administração. 

g. Quaisquer outras funções que lhe 

sejam atribuídas pela lei, pelos 
presentes Estatutos ou pelo 
próprio Conselho de 

Administração. 

6. A Comissão de Nomeações, 
Remunerações e Governo Societário 

reunir-se-á pelo menos uma vez por 
trimestre, ou sempre o seu 
Presidente o considere oportuno. A 

Comissão de Nomeações, 
Remunerações e Governo Societário 
poderá deliberar  validamente sempre 

que estiverem presentes , presentes 

ou representados, metade mais um 
dos seus membros. De igual modo, 
as deliberações da Comissão de 

Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário serão adotadas 
com o voto favorável da maioria dos 

seus membros, exercendo o 
Presidente um voto de qualidade em 
caso de empate. 

6. A Comissão de Nomeações e 
Remunerações reunir-se-á pelo 

menos uma vez por trimestre, ou 
sempre que o seu Presidente o 
considere oportuno. A Comissão de 

Nomeações e Remunerações poderá 
deliberar validamentesempre que 
estiverem presentes ou 

representados, metade mais um dos 

seus membros. De igual modo, as  
deliberações da Comissão de 
Nomeações e Remunerações serão 

adotadas com o voto favorável da 
maioria dos seus membros, 
exercendo o Presidente um voto de 

qualidade em caso de empate. 

7. As normas de funcionamento da 
Comissão de Nomeações, 

Remunerações e Governo Societário 
serão desenvolvidas pelo Conselho 

de Administração.” 

7. As normas de funcionamento da 
Comissão de Nomeações e 

Remunerações serão desenvolvidas 
pelo Conselho de Administração.” 
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Faz-se igualmente constar que a denominação atualizada da Comissão de 
Nomeações e Remunerações será alterada em todos os artigos dos Estatutos em 
que se faça referência à mesma. 

Em Madrid, no dia 27 de fevereiro de 2023. 

*  *   *  *   *
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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 das 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, análise e teste da utilização, produção e transporte de
energia;

b. Preparação de modelos de sistemas, métodos e fórmulas relacionados com os
acima mencionados atividades;

c. A prestação de serviços de consultoria, auditoria, assessoria e formação
relacionados com as referidas 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 licença administrativa ou
inscrição em Registos Públicos, ditas atividades deverão realizar-se por pessoa
detentora do referido título profissional e, dependendo do caso, tais atividades não terão
início antes do início das atividades administrativas necessárias os requisitos são
cumpridos.

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 pública. 

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.



6 

CAPÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL. AÇÕES 

ARTIGO 5º.- CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de 5.057.632.810 € , dividido em 1.011.526.562 ações com o valor 
nominal de 5 Euros cada uma, representadas por entradas no livro de registo de ações. 
Todas as ações integram uma única classe e série, encontrando-se totalmente 
subscritas e desembolsadas. 

ARTIGO 6º.- REPRESENTAÇÃO DAS AÇÕES 

1. As ações são escriturárias e são regidas pela lei 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 quem estiver registado como o proprietário
legal de as ações no livro de registo de ações.

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 (Boletín Oficial del Registro Mercantil) 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. As ações estão em forma escritural. Por conseguinte, todas as transferências são
efetuadas por uma 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.
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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 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 preferência. 

 
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 preferência. 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. 
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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 Administradores Delegados, 
assim como criar quaisquer outras comissões, como a Comissão de Auditoria e 
Controlo ou a Comissão de Nomeações e Remunerações, 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. 

 

 

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 Administradores, 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. 
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4. Se a Sociedade estiver cotada 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, 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 da sociedade. 

 
d. O aumento e a redução do capital social. 
 
e. A supressão ou limitação do direito de preferência e de assunção de preferência. 
 
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 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 administradores 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 Administradores 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 Administradores 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. 
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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 respetivo registo no livro de registo de 
ações, 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. 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 correspondência postal 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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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. 

 

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.- MESA DA ASSEMBLEIA 

 
1. A Mesa 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 Administrador de mais idade. O Presidente do Conselho de 
Administração, ou quem o substitua, formará, junto com os demais Administradores, 
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 Mesa. Seguidamente, se for o caso, 
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a Mesa declarará validamente constituída a Assembleia. 

 
4. Corresponde à Mesa 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 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 da Sociedade, 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. 
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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. As faculdades aqui enumeradas serão igualmente aplicáveis ao Vice-secretário, no 

seu caso. 
 
 
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 
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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 representantes do Tribunal ou outros 
representantes, com as faculdades de cada caso e as usuais nos poderes gerais 
para pleitos e os especiais que procedam, e revogar estes 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 Sociedade, determinando as sus atribuições e retribuição. 

 
j. Acordar as mudanças do domicílio social dentro do mesmo termo municipal. 

 

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 
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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 Administradores Independentes aqueles administradores 

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 Administrador 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 Administrador, embora sim a de Letrado. Na ausência 
do Secretário Titular, ou, no seu caso, do Vice-secretário, exercerá as funções de 
Secretário o Administrador 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. 
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ARTIGO 23º.- LIMITAÇÕES PARA SER ADMINISTRADOR. VAGAS 

 
1. Não poderão ser designados Administradores da Sociedade: 

 

a. As pessoas que sejam administradoras ou que tenham relação com alguma 
sociedade concorrente da 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 concorrente 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 concorrente ou qualquer das sociedades do seu 
Grupo, assim como os Administradores, 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 Administradores 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, no 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 Administradores em exercício. 

 
4. Os acordos serão tomados por maioria absoluta entre os assistentes, tendo cada 

Administrador 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 
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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 Administrador, será possível a adoção de acordos 

por escrito e sem sessão. 

 
7. Os Administradores 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 administradores não executivos só poderão fazer-se 
representar por outro administrador não executivo. 

 

ARTIGO 25º.- OBRIGAÇÕES BÁSICAS DOS ADMINISTRADORES 

 
1. Os Administradores exercerão o seu cargo com a diligência de um empresário 

diligente e de um representante leal. 
 
2. Os Administradores 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 

Administradores 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 
Administradores, 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 ADMINISTRADORES 
 
1. Os Administradores terão direito a uma remuneração, consistente (i) numa quantia fixa 

e (ii) em dietas pela sua assistência às reuniões do Conselho. 
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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 
Administradores. 

 
3. Adicionalmente, prevê-se expressamente que os Administradores 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 Administradores 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 Administradores. 

 
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 Administradores por aquelas 
outras relações laborais ou profissionais que, no seu caso, desempenhem na 
Sociedade. As remunerações 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 Administradores. 

 
6. As quantias determinadas pela Assembleia Geral permanecerão sem variação 

enquanto não forem modificadas por outro acordo da mesma. 
 

7. A distribuição e a quantia exata correspondente a cada Administrador, a periodicidade 
e demais detalhes da sua cobrança serão determinadas pelo próprio Conselho de 
Administração, mediante proposta prévia da Comissão de Nomeações e 
Remunerações, 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. 
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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 Administradores que o 
Conselho de Administração designe, com o voto favorável de dois terços dos 
Administradores, 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) Administradores, cabendo ao Conselho determinar o número exato dos seus 
membros. O Presidente da Comissão Executiva será o Presidente do Conselho de 
Administração ou o Administrador 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 Administradores. 

 
6. Os acordos serão adotados por maioria dos Administradores que formem parte da 

Comissão presentes ou representados na reunião. Em caso de empate, o Presidente 
da Comissão disporá de um voto de qualidade. 
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7. As disposições dos presentes Estatutos da Sociedade 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 Administradores 
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 

Administrador Independente, e de um Secretário, não sendo necessário que este 
último tenha a condição de Administrador 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 Administrador 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. 
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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 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 



23 

 

 

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: 

 

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 
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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 E REMUNERAÇÕES 

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

Nomeações e Remunerações. 

 

2. A Comissão de Nomeações e Remunerações será um órgão informativo e consultivo 
e não terá funções executivas. 

 
3. A Comissão de Nomeações e Remunerações estará formada por um mínimo de três 

(3) e um máximo de seis (6) Administradores, pelo menos dois dos quais serão 
independentes. Os membros da Comissão Executiva não poderão ser membros da 
Comissão de Nomeações e Remunerações. A designação dos membros da Comissão 
de Nomeações e Remunerações 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 Administrador da Sociedade. 
Ambos os cargos serão designados pelo Conselho. 

 
5. Sem prejuízo das funções legalmente atribuídas, as funções principais da Comissão 

de Nomeações e Remunerações consistem em assistir e informar o Conselho de 
Administração sobre as nomeações (inclusive por cooptação), reeleições, 
cessamentos e remunerações 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 e Remunerações 
informará igualmente o Conselho de Administração sobre a política geral de 
remunerações e incentivos para os mesmos e para a alta direção. Ditas funções 
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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 Administradores, 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 remunerações dos Administradores. De igual modo, e 
no seu caso, propor-se-ão ao Conselho as condições dos contratos com os 
Administradores. 

 
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. Rever e informar sobre planos de incentivos, complementos de pensões e 

programas de retribuição. 
 
g. Quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pela lei, pelos Estatutos da 

Sociedade ou pelo próprio Conselho de Administração. 
 

 
6. A Comissão de Nomeações e Remunerações reunir-se-á pelo menos uma vez por 

trimestre, ou sempre que assim o considere oportuno o seu Presidente. A Comissão 
de Nomeações e Remunerações 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 e Remunerações 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 e Remunerações serão 

desenvolvidas pelo Conselho de Administração. 
 

 

ARTIGO 30º.- COMISSÃO DE AMBIENTE, SOCIAL E GOVERNO SOCIETÁRIO 
 
1. O Conselho de Administração constituirá, [com carácter permanente], uma Comissão 

de Ambiente, Social e de Governo Societário.[Nota para a EDPR: dado que não se 
trata de uma comissão de constituição obrigatória em conformidade com a lei, 
confirmar se se pretende prever que esta tenha um carácter permanente]. 
 

2.  A Comissão de Ambiente, Social e de Governo Societário terá carácter informativo e 
consultivo e não terá funções executivas. 
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3. A Comissão de Ambiente, Social e de Governo Societário estará formada por um 
mínimo de três (3) e um máximo de seis (6) Administradores, dos quais pelo menos 
metade terão a condição de independentes. Os membros da Comissão Executiva não 
poderão ser membros da Comissão de Ambiente, Social e de Governo Societário. A 
designação dos membros da Comissão de Ambiente, Social e de Governo Societário 
corresponde ao Conselho de Administração. 
 

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

5. Sem prejuízo de outras funções que lhe possam ser atribuídas pelo Conselho de 
Administração, as principais funções da Comissão de Ambiente, Social e de Governo 
Societário consistirão no seguinte: 
 

a. Supervisionar os indicadores clave de rendimento em matéria ambiental, social e de 

governo societário incluídos no plano de negócio da Sociedade e controlar a sua 

consecução. 

b. Propor ao Conselho de Administração as políticas de sustentabilidade, ambiental, social e 

de governo societário da Sociedade e a sua atualização periódica. 

c. Promover, dirigir e supervisionar os objetivos, planos de ação e práticas da Sociedade em 

matéria de saúde, segurança e prevenção de riscos laborais. 

d. Revisar e apresentar ao Conselho de Administração o Relatório Anual (EINF). A Comissão 

de Ambiente, Social e de Governo Societário supervisionará igualmente a relação e a 

informação da Sociedade com os investidores, os índices e as agências de qualificação 

em matéria de sustentabilidade. 

e. Supervisionar e levar a cabo a revisão periódica das principais tendências ambientais, 

sociais e de governo societário, assim como dos desenvolvimentos normativos relevantes 

para a atividade da Sociedade. 

f. Analisar a integração dos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governo 

societário nos procedimentos da Sociedade e no seu sistema de gestão de riscos. 

g. Supervisionar e avaliar a idoneidade do modelo de governo societário adotado pela 

Sociedade e o seu cumprimento com os modelos de governo aceites internacionalmente, 

realizando as recomendações pertinentes nesta matéria. 

h. Supervisionar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e standards de 

governo societário vigentes, promovendo e solicitando o intercambio de informação 

necessário para esse efeito. 

i. Quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelos presentes Estatutos ou pelo 

próprio Conselho de Administração. 
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ARTIGO 31º.- 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 32º.- RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNO SOCIETÁRIO 
 
6. 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. 

 
7. 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 33º.- 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 declaração de Perdas e Ganhos, (iii) 

uma declaração que reflita as alterações no património líquido do exercício, (iv) uma 
declaração de fluxos de caixa e (v) um relatório gestão, 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 

Administradores. 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 regogar 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 34º.- 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 cumprir com 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 35º.- 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 no Relatório 
Gestão. 

 
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 
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obrigatórias por lei ou por disposição estatutária, assim como a estimativa do 
imposto a pagar sobre ditos resultados. 

 
ARTIGO 36º.- 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. 

 
CAPÍTULO V.- DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
 
ARTIGO 37º.- 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 38º.- 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. 
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3. O número de liquidadores deverá ser sempre ímpar, de maneira que, em caso de ser 

necessário, cessará do seu cargo o Administrador 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. 
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
ARTIGO 39º.- 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 40º.- NECESSIDADE DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA 

 
Nenhum acionista poderá apresentar qualquer demanda contra a Sociedade sem formular 
antes a correspondente reclamação perante o Conselho de Administração. 



 
 

 

 

 

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 
 

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 PRIMEIRO 
 
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, com poder expresso de substituição e  nos mais amplos 
termos permitidos em Direito, para que qualquer um deles, solidariamente e 
indistintamente, possa realizar a execução integral de todas as deliberações 
adotadas por esta Assembleia Geral de Acionistas realizar tantas ações 
quantas forem necessárias, incluindo, mas não limitado a, e sem implicar 
qualquer limitação 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. 
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