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ACCIONISTAS TENCIONAM SOLICITAR A CONVOCAÇÃO DE 

AG EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO PARA O TRIÉNIO 2021-2023 

 

Lisboa, 30 de Novembro de 2020: EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem 

por este meio informar: 

 

Na presente data, a EDP recebeu uma carta do Presidente do Conselho de 

Administração Executivo (PCAE) suspenso de funções, Dr. António Mexia, e uma 

carta do membro do Conselho de Administração Executivo (CAE) suspenso de 

funções, Dr. João Manso Neto, informando da respectiva indisponibilidade para 

integrar qualquer lista candidata aos órgãos sociais da EDP para o próximo 

mandato (2021-2023). A este propósito, a EDP reconhece a indelével contribuição 

do Dr. António Mexia e do Dr. João Manso Neto para o crescimento e criação de 

valor para a Sociedade e para os seus stakeholders ao longo dos últimos 15 anos e 

deixa expressamente registadas a importância da liderança do Dr. António Mexia 

e a contribuição muito relevante do Dr. João Manso Neto no cumprimento dos 

objectivos da EDP neste período. 

 

Também nesta data, a EDP recepcionou uma comunicação de todos os accionistas 

representados no Conselho Geral e de Supervisão (“Accionistas Signatários”), 

indicando que, face aos recentes desenvolvimentos relacionados com o PCAE 

suspenso de funções, entendem que se deverá proceder à eleição do CAE para o 

mandato 2021-2023, em sede de assembleia geral, de forma a manter a 

estabilidade da Sociedade e dos seus negócios, transmitindo uma forte mensagem 

ao mercado no sentido de que a estratégia e o crescimento focado da EDP se 

mantêm inalterados. 

 

Os Accionistas Signatários já solicitaram ao PCAE interino da Sociedade, Miguel 

Stilwell de Andrade, que lhes submetesse uma proposta relativa à composição do 

CAE para o próximo mandato (2021-2023).  

 



 

 

Os Accionistas Signatários esperam, assim, dispor de condições para solicitar ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da EDP que convoque uma Assembleia 

Geral Extraordinária a realizar em Janeiro de 2021, no âmbito da qual os 

Accionistas Signatários pretendem propor a eleição dos membros do CAE para o 

mandato 2021-2023.  

 

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º 

do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do 

artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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