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Relatório de Remuneração 

A EDPR enraizou na sua cultura organizacional o desafio e a ambição de implementar e alcançar, a todo o momento, as melhores 

práticas de governação societária, e procura, com transparência e rigor, ir além dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis 

nesta área. Apesar do entendimento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de que o relatório de remuneração 

apenas necessita de ser divulgado e submetido aos acionistas, pela primeira vez, na assembleia geral anual de acionistas 

subsequente ao ano em que a nova política de remuneração é aprovada após a entrada em vigor da Lei nº 50/2020, de 25 de 

agosto, (isto é, a partir de 2022), a EDPR procurou, nos termos do artigo 245.º - C do Código dos Valores Mobiliários, antecipar, 

já em 2021, uma versão visando o efetivo cumprimento de tal exigência legal. Este compromisso procura materializar a nossa 

cultura perante os nossos Acionistas e o mercado em geral. 

Nos termos do artigo 245º-C do Código dos Valores Mobiliários, conforme alterado pela Lei n.º 50/2020, de 25 de agosto, o 

presente Relatório de Remuneração visa proporcionar uma visão abrangente da remuneração atribuída aos membros dos órgãos 

sociais da EDP Renováveis S.A., incluindo todos os benefícios, independentemente da sua forma, devidos ou atribuídos durante 

o exercício de 2020.
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Definição e adoção da Política de Remuneração da EDP Renováveis 

 

A definição da proposta da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da EDPR cabe à Comissão 

de Nomeações e Remunerações, que é um órgão delegado do Conselho de Administração, composto exclusivamente por 

membros não executivos e independentes. No âmbito dessas competências, esta Comissão assume a responsabilidade de 

propor ao Conselho de Administração a determinação da remuneração dos Administradores Executivos da Sociedade; a 

Declaração sobre Política de Remuneração; a avaliação e cumprimento dos KPI's (Key Performance Indicators); a 

remuneração variável anual e plurianual, e propõe também a remuneração dos Administradores Não-Executivos e dos 

membros das Comissões do Conselho de Administração. Como tal, esta Comissão prepara uma proposta que define a 

remuneração a ser atribuída aos Administradores e aos membros da Comissão Executiva, com o objetivo de refletir o 

desempenho de cada um dos membros em cada ano do seu mandato, estabelecendo para os membros da Comissão 

Executiva uma componente variável que é consistente com a maximização do desempenho a longo prazo da Sociedade 

(remuneração variável anual e plurianual por um período de três anos), e planos de incentivos a longo prazo para a realização 

dos objetivos mais desafiantes do plano de negócios, garantindo assim o alinhamento do desempenho dos órgãos sociais com 

os interesses dos acionistas. 

O Conselho de Administração é responsável pela aprovação das propostas acima mencionadas, exceto na medida em que 

digam respeito à Declaração sobre a Política de Remuneração que é aprovada anualmente pela Assembleia Geral de 

Acionistas. O Conselho de Administração também avalia com uma periodicidade anual o seu próprio desempenho e o 

desempenho das suas Comissões delegadas. A avaliação do desempenho do Conselho de Administração e da sua Comissão 

Executiva, é então adicionalmente submetida à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas. 

A Declaração sobre a Política de Remuneração é submetida pelo Conselho de Administração à aprovação da Assembleia 

Geral de Acionistas como uma proposta independente. De acordo com os Estatutos da Sociedade, a remuneração do 

Conselho de Administração está sujeita a um valor máximo que só pode ser modificado por um acordo de Acionistas. 

A política de remuneração aplicável para 2020-2022 foi proposta pela Comissão de Nomeações e Remunerações e aprovada 

pela Assembleia Geral de Acionistas realizada a 26 de março de 2020. Definiu uma estrutura com uma remuneração fixa para 

todos os membros do Conselho de Administração, enquanto que para os membros do Comité Executivo define uma 

remuneração fixa e uma remuneração variável, com uma componente anual e uma componente plurianual. Além disso, na sua 

reunião de 16 de outubro de 2019, o Comité de Nomeações e Remunerações concordou em propor ao Conselho de 

Administração um Programa Complementar de Longo Prazo homogéneo para os três COOs e para o mandato de 2019-2022. 

Esse Programa Complementar de Longo Prazo foi aprovado na reunião do Conselho de Administração datada de 29 de 

outubro de 2019. 
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A. Estrutura de Remuneração e divulgação

A política de remuneração aplicável para 2020-2022 define uma estrutura com uma remuneração fixa para todos os 

membros do Conselho de Administração, enquanto que para os membros da Comissão Executiva define uma 

remuneração fixa e variável, com uma componente anual, uma componente plurianual e um Programa 

Complementar a Longo Prazo homogéneo para os três COO para o mandato de 2019-2022. 

Os Administradores Não-Executivos recebem apenas uma remuneração fixa, que é calculada com base no seu 

trabalho exclusivamente como Administradores ou na sua participação na Comissão de Nomeações e 

Remunerações e na Comissão de Auditoria, Controlo e Operações com Partes Relacionadas. Os membros que 

pertencem a duas Comissões diferentes não acumulam duas remunerações. Nestes casos, a remuneração a ser 

recebida é a que corresponde ao valor mais elevado. 

A EDPR, em linha com as práticas de governação societária do Grupo EDP, assinou um Acordo de Serviços de 

Gestão Executiva com a EDP, nos termos do qual a Sociedade suporta o custo desses serviços para alguns dos 

membros do Conselho de Administração, na medida em que os seus serviços sejam dedicados à EDPR. 

i. Remuneração paga pela EDPR aos seus Administradores pelas suas funções como membros do Conselho

de Administração e membros da Comissão de Auditoria, Controlo e Operações com Partes Relacionadas e

da Comissão de Nomeações e Remunerações para o ano findo em 31 de dezembro de 2020:

o Administradores Executivos

ADMINISTRADOR 
TOTAL 

FIXO 

(€) 

João Manso Neto*  0 

Rui Teixeira*  0 

Duarte Bello**  61.804 

Miguel Ángel Prado** 0 

Spyridon Martinis** 61.804 

* João Manso Neto e Rui Teixeira não recebem qualquer remuneração da EDPR. A EDPR e a EDP assinaram um Acordo de Serviços de 
Gestão Executiva segundo o qual a EDPR paga à EDP uma remuneração pelos serviços prestados por estes membros do Conselho de 
Administração 

** Duarte Bello, Miguel Ángel Prado e Spyridon Martinis, na qualidade de Administradores e membros da Comissão Executiva, e pelo período 
relevante de 2020 correspondente a cada um deles, receberam a sua remuneração como Administradores, conforme descrito na tabela acima e 
como colaboradores de outras sociedades do Grupo, como descrito no final desta secção 

o Administradores Não-Executivos que não são membros de nenhuma comissão do Conselho de

Administração

ADMINISTRADOR 
TOTAL 

FIXO 

(€) 

Antonio Mexia* 0 

Vera Pinto* 0 

Manuel Menéndez Menéndez  45.000 

Allan J.Katz  45.000 

Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo 45.000 

*António Mexia e Vera Pinto não recebem qualquer remuneração da EDPR. A EDPR e a EDP assinaram um Acordo de Serviços de Gestão 
Executiva segundo o qual a EDPR paga à EDP uma remuneração pelos serviços prestados por estes membros do Conselho de Administração
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o Administradores Não-Executivos que são membros da Comissão de Auditoria, Controlo e Operações com

Partes Relacionadas e/ou da Comissão de Nomeações e Remunerações

COMISSÃO DE AUDITORIA, CONTROLO E OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

ADMINISTRADOR 

TOTAL 

FIXO 

(€) 

Acácio Jaime Liberado Mota Piloto  (Presidente) 80.000 

Francisca Guedes de Oliveira  60.000 

António Nogueira Leite* 60.000 

COMISSÃO DE NOMEAÇÕES E REMUNERAÇÕES 

ADMINISTRADOR 

TOTAL 

FIXO 

(€) 

António Nogueira Leite (Presidente)* 60.000 

Francisco Seixas da Costa  55.000 

Conceição Lucas  55.000 

*Os membros que fazem parte de duas Comissões diferentes não acumulam duas remunerações. Nestes casos, a remuneração a receber é a 
que corresponde ao valor mais elevado (como é o caso de Antonio Nogueira Leite) 

ii. Remuneração paga aos Administradores Executivos da EDPR (ex-CEO) pelas funções desempenhadas

na qualidade de Dirigentes para o ano findo em 31 de dezembro de 2020

DIRIGENTE PAGADOR FIXO 
VARIÁVEL 

ANUAL 
VARIÁVEL 

PLURIANUAL 
VARIÁVEL 

MULTIANUAL 
TOTAL 

Duarte Bello 

EDP Energías 

de Portugal, 

S.A. Sucursal 

en España 

228.196€ 145.000€ 37.500€ 410.696€ 

Miguel Ángel Prado 
EDPR North 

America LLC 
466.897$ 162.328$ 237.908$ 45.725$ 912.858$ 

Spyridon Martinis 

EDP Energías 

de Portugal 

S.A. Sucursal 

en España 

228.196€ 145.000€ 373.196€ 

*Todos os montantes estão em EUR, exceto os montantes relativos a Miguel Ángel Prado, que estão em USD

Do mesmo modo, em aplicação da política de adiamento do pagamento da remuneração variável, em 2020 foi pago 

um montante de 84.443€ a Miguel Amaro (ex-CFO Executivo da Sociedade), pelos serviços prestados em 2016-

2017. 
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iii. Benefícios Não Monetários

Os Dirigentes, com exceção do CEO, receberam os seguintes benefícios não-monetários: plano de poupança-

reforma (tal como descrito no tópico seguinte), carro da sociedade e Seguro de Saúde. Em 2020, os benefícios não-

monetários ascenderam a 267.733 EUR. Os Administradores Não-Executivos não recebem quaisquer benefícios 

não-monetários relevantes como remuneração. 

iv. Plano de Poupança-Reforma

O plano de poupança-reforma para os membros da Comissão Executiva que são também Dirigentes, atua como um 

suplemento de reforma efetivo cujo valor varia entre os 3% a 6% do seu salário anual. A percentagem é definida de 

acordo com o plano de poupança-reforma aplicável no seu país de origem. O plano de poupança-reforma aplicável a 

2020, incluído na Política de Remuneração aplicável ao mandato 2020-2022, foi definido e proposto pela Comissão 

de Nomeações e Remunerações ao Conselho de Administração para a sua apresentação à Assembleia Geral de 

Acionistas, que o aprovou na sua reunião realizada a 26 de março de 2020. 

O montante total das remunerações que a Sociedade pagou aos seus Administradores nos termos previstos nos parágrafos 

anteriores não excedeu o montante determinado pela Assembleia Geral, que para o ano de 2020 foi fixado em EUR 2.500.000 

para o Conselho de Administração e em EUR 1.000.000 para a Comissão Executiva. 

B. Alinhamento da aplicação da remuneração com a Política de
Remuneração adotada. Contribuição da Política de Remuneração para o
desempenho a longo prazo da Sociedade e critérios tidos em conta

A política de remuneração adotada pela EDPR para 2020 incluiu elementos-chave para melhorar o desempenho da gestão de 

uma sociedade não só centrada em objetivos a curto prazo, mas também para incorporar como parte dos seus resultados os 

interesses da sociedade e dos acionistas a médio e longo prazo. Estes elementos são: (i) a definição dos indicadores de 

acordo com os 6 clusters, (ii) o peso relativo atribuído a cada KPI para calcular a remuneração variável anual, plurianual, e se 

for esse o caso, dos LTICPs, (iii) a relevância associada à realização desses KPI na plataforma no caso dos COOs, (iv) o prazo 

de três anos considerado para determinar o valor da componente variável plurianual da remuneração, bem como o prazo de 

quatro anos considerado para determinar o valor do LTICP, (v) o diferimento em três anos do pagamento da variável plurianual, 

tal como recomendado pela CMVM como uma boa prática de governo societário, bem como o condicionamento do seu 

pagamento ao facto de não terem existido ações ilegais conhecidas após o desempenho avaliado que possam comprometer a 

sustentabilidade do desempenho da sociedade, (vi) a utilização dos critérios qualitativos centrados numa perspetiva estratégica 

e de médio prazo do desenvolvimento da Sociedade, e (vii) a existência de um limite máximo para a remuneração variável. 

Conforme exposto anteriormente, a política de remuneração aplicável para 2020-2022 define uma estrutura com uma 

remuneração fixa para todos os membros do Conselho de Administração (que é detalhada na secção anterior) e uma 

remuneração fixa e variável, com uma componente anual e uma componente plurianual para os membros da Comissão 

Executiva. A remuneração anual variável pode variar de 0 a 68% sobre a remuneração fixa anual e a remuneração plurianual 

de 0 a 102% sobre a remuneração fixa anual para o CEO, e mais de 250.000€ para os outros membros da Comissão 

Executiva. 

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) utilizados para determinar os montantes da remuneração variável anual e 

plurianual relativos a cada ano do mandato são propostos pela Comissão de Nomeações e Remunerações com o objetivo de 

os alinhar com os fundamentos estratégicos da Sociedade: crescimento, controlo de risco e eficiência. Estes são os mesmos 

para todos os membros da Comissão Executiva, embora com objetivos específicos para as plataformas no caso dos COOs. 

Para o ano de 2020, os KPIs foram: 
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INDICADORES-
CHAVE DE 

DESEMPENHO (KPI 

CEO COO’S AN E UE COO IG 

PESO PESO 
RESULTADOS 

EDPR 
PESO 

RESULTADOS 

EDPR 
RESULTADOS DA 

PLATAFORMA 
PESO 

RESULTADOS 

EDPR 

RESULTADOS DA 

PLATAFORMA 

Retorno Total 

dos 

Acionistas 

15% 
100

% 

TSR vs. Wind peers 

& Psi 20 
100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

Acionistas 

80% 

60% 

Fluxo de Caixa 

Operacional 

(€ milhões) 

10% 100% 10% 50% 50% 10% 100% 0% 

AR/Sell-down + Tax 

Equity 

(€ milhões) 

10% 100% 10% 100% 0% 10% 100% 0% 

EBITDA+ ganhos sell 

down 

(€ milhões) 

10% 100% 10% 50% 50% 10% 100% 0% 

Lucro Líquido 

(€ milhões) 
10% 100% 10% 100% 0% 10% 100% 0% 

Core Opex Ajustado 

(€ milhares/MW) 
10% 100% 10% 50% 50% 10% 100% 0% 

Projetos com FID 

(% do total ’19-’22 

acréscimos em BP) 

10% 100% 10% 50% 50% 10% 50% 50% 

Clientes 10% 

Capacidade 

Renovável 

Construída 

(em MW) 

10% 100% 10% 50% 50% 10% 50% 50% 

Ativos e 

Operações 
10% 

Disponibilidade de 

Energia Elétrica 

(%) 

5% 100% 5% 50% 50% 5% 100% 0% 

Capex por MW 

(€ milhares) 
5% 100% 5% 50% 50% 5% 50% 50% 

Ambiente e 

Comunidades 
5% 

MW Certificados 

% 
5% 100% 5% 50% 50% 5% 100% 0% 

Inovação e 

parceiros 
5% 

Taxa de frequência 

H&S 

(colaboradores + 

contratantes) 

5% 100% 5% 50% 50% 5% 100% 0% 

Gestão de 

Pessoas 
10% Gestão de Pessoas 10% 100% 10% 50% 50% 10% 50% 50% 

Comissão de 

Remuneração 
5% 

100

% 

Apreciação da 

comissão de 

remuneração 

100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

Há também uma avaliação qualitativa do CEO sobre o desempenho anual dos membros da Comissão Executiva. Esta 

avaliação terá um peso de 20% para o cálculo final na remuneração variável anual e de 32% na remuneração variável 

plurianual. Os restantes 80% serão calculados com base nas ponderações indicadas no parágrafo seguinte para a 

remuneração variável anual e de 68% para a variável plurianual. 

De acordo com a Política de Remuneração aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas, a remuneração variável máxima 

(anual e plurianual) é aplicável se todos os indicadores acima mencionados tiverem sido alcançados e a avaliação do 

desempenho for igual ou superior a 110%. 
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Como mencionado acima, foi aprovado em 2019 um Programa Complementar de Longo Prazo homogéneo para os três COO 

(COO AN, COO UE & BR e COO Offshore) para o período de 2019-2022. 

As condições de tal Programa Complementar a Longo Prazo são: (i) período de quatro anos (2019-2022); (ii) atribuição e um 

Prémio Alvo que deverá ser de 4 x 50% da remuneração anual base de cada COO; (iii) os indicadores-chave de desempenho 

são consistentes durante todo o período e específicos para cada COO; e (iv) os pagamentos serão feitos de acordo com a taxa 

de cumprimento atingida, até um limite de 120% do Prémio Alvo. 

C. Desempenho da sociedade e remuneração média dos colaboradores

-16,1%

16,2% 12,4%

36,2%

118,8%

2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: Bloomberg

103.349
101.267 101.574

104.851
102.958

2016 2017 2018 2019 2020

Remuneração média dos colaboradores (€)
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D. Remuneração de outras Sociedades do Grupo

Como exposto na secção B deste capítulo 6 do Relatório Anual, as remunerações dos Administradores Executivos 

relacionadas com as funções desempenhadas como Dirigentes foram pagas pela EDP Energias de Portugal S.A. Sucursal en 

España e EDPR North America LLC da seguinte forma: 

DIRIGENTE PAGADOR FIXO 
VARIÁVEL 

ANUAL 
VARIÁVEL 

PLURIANUAL 
VARIÁVEL 

MULTIANUAL 
TOTAL 

Duarte Bello 

EDP Energías 

de Portugal, 

S.A. Sucursal 

en España 

228.196€ 145.000€ 37.500€ 410.696€ 

Miguel Ángel Prado 
EDPR North 

America LLC 
466.897$ 162.328$ 237.908$ 45.725$ 912.858$ 

Spyridon Martinis 

EDP Energías 

de Portugal 

S.A. Sucursal 

en España 

228.196€ 145.000€ 373.196€ 

* Todos os montantes estão em EUR, exceto os montantes relativos a Miguel Ángel Prado, que estão em USD.

Em 2020, em aplicação da política de adiamento adotada pela EDPR, foi pago pela EDP Energias de Portugal, S.A. Sucursal 

en España a Miguel Amaro (ex-CFO Executivo da Sociedade), um montante de 84.443€ pelos serviços prestados em 2016-

2017. 

Do mesmo modo, em conformidade com o Acordo de Serviços de Gestão Executiva assinado com a EDP, a EDPR deverá 

pagar um montante à EDP, pelos serviços prestados pelos Gestores Executivos e pelos Gestores Não-Executivos. O montante 

devido ao abrigo do referido Acordo pelos serviços de gestão prestados em 2020 é de EUR 1.094.560, dos quais EUR 959.560 

se referem aos serviços de gestão prestados pelos Membros Executivos e EUR 135.000 aos serviços de gestão prestados 

pelos Membros Não-Executivos. 

E. Planos de atribuição de ações e/ou Stock Option Plans

A EDPR não tem quaisquer Planos de Atribuição de Ações e/ou Stock Option Plans. 

Note-se que em 31 de dezembro de 2020, o administrador Spyridon Martinis tinha 10.413 ações da EDP Renováveis, mas 

todas elas foram compradas antes da sua nomeação como Administrador da Sociedade (sendo a primeira aquisição em 2011 e 

a última em 2018. 

F. Reembolso de uma remuneração variável

A EDPR não regulamentou a opção de reembolso da remuneração variável dos Administradores mas, de acordo com as 

práticas de governo societário, a Política de Remuneração incorpora o diferimento por um período de três anos da 

remuneração variável plurianual, sendo o pagamento relevante condicionado à ausência de qualquer ação ilícita intencional, 

conhecida após a avaliação e que ponha em risco o desempenho sustentável sociedade. 



261 

G. Informações sobre qualquer revogação do procedimento de aplicação
da política de remuneração e sobre as derrogações aplicadas, incluindo
uma explicação da natureza das circunstâncias excecionais e uma
indicação dos elementos específicos sujeitos à derrogação

A política de remuneração aplicável para 2020-2022 foi aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas realizada a 26 de março 

de 2020 e tem sido aplicada sem exceções desde então. Deve notar-se a este respeito que o Programa Complementar de 

Longo Prazo aprovado para os três COOs para o período de 2019-2022 que foi aprovado na reunião do Conselho de 

Administração datada de 29 de outubro de 2019 substituiu o Programa Complementar de Longo Prazo aprovado em 2017. 

Outras remunerações 

• Remuneração do Presidente da Assembleia Geral de Acionistas

Em 2020, a remuneração do Presidente da Assembleia Geral de Acionistas da EDPR, José António de Melo Pinto Ribeiro, foi 

de EUR 15.000. 

• Remuneração dos Auditores Externos em 2020 para a EDP Renováveis S.A. e subsidiárias

TIPO DE SERVIÇO PORTUGAL ESPANHA BRASIL EUA OUTRO TOTAL % 

Auditoria e revisão legal de 

contas 
161.802 583.370 166.671 1.066.435 684.006 2.662.84 93.5% 

Total de serviços 

relacionados com 

auditoria 

161.802 583.370 166.671 1.066.435 684.006 2.662.284 93.5% 

Outros serviços que não 

de auditoria 
- 151.382 4.000 - 29.007 184.389 6.5% 

Total de serviços não 

relacionados com 

auditoria 

- 151.382 4.000 - 29.007 184.389 6.5% 

Total 161.802 734.752 170.671 1.066.435 713.013 2.846.673 100,00% 

O montante de Outros serviços não relacionados com auditoria em Espanha inclui, entre outros, serviços que se referem a todo 

o Grupo, tais como a revisão do sistema de controlo interno sobre relatórios financeiros e a revisão da informação não

financeira relacionada com a sustentabilidade incluída no relatório anual do Grupo EDPR, que são faturados a empresas 

espanholas. Este montante inclui também a revisão limitada a partir de 30 de junho de 2020 das Demonstrações Financeiras 

Consolidadas da EDPR e outras revisões para efeitos de consolidação do Grupo, que são consideradas como sendo serviços 

não relacionados com auditoria de acordo com a respetiva regulamentação. 

O montante total para Espanha refere-se aos serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. 

Os montantes acima indicados excluem os honorários das sociedades do grupo Viesgo totalmente consolidadas que também 

são auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores S.L no montante de 90.471 Euros e os honorários das sociedades que 

foram vendidas durante 2020 (ver nota 6 das contas anuais consolidadas). 
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