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Relatório de Remunerações 

Em conformidade tanto com o Código dos Valores Mobiliários português, como com a Lei das Sociedades Comerciais espa-
nhola, a EDP Renováveis S.A. (doravante designada por “EDPR” ou “Sociedade”) emite o presente Relatório de Remunera-
ções com o objetivo de proporcionar uma visão global das remunerações recebidas pelos membros dos seus Órgãos Sociais, 
incluindo todos os benefícios, independentemente da sua forma, atribuídos ou devidos durante o exercício financeiro de 
2021. 

A Política de Remunerações da EDPR é definida pela sua Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário e 
apresentada ao Conselho de Administração para aprovação final ao nível da Assembleia Geral. Como resultado, na Assem-
bleia Geral realizada a 12 de abril de 2021, a proposta de Política de Remunerações aplicável em 2021 foi aprovada pela 
Assembleia de Acionistas da EDPR.  

Processo de aprovação da Política de Remunerações do Conselho de Administração 

A definição da proposta da política de remunerações dos membros do Conselho de Administração da EDPR cabe à Comissão 
de Nomeações, Remunerações e Governo Societário, que consiste num órgão delegado do Conselho de Administração que, 
para evitar qualquer conflito de interesses, é inteiramente composto por membros não executivos e independentes. No âm-
bito das referidas competências, esta Comissão assume a responsabilidade de propor ao Conselho de Administração a 
determinação da remuneração dos Administradores Executivos da Sociedade, a Política de Remunerações, a avaliação e 
cumprimento dos KPI's (Key Performance Indicators) a remuneração variável anual e multianual e também propõe a remu-
neração 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 atribuir aos Administradores, com o objetivo 
de refletir o desempenho de cada um deles, estabelecendo para os Administradores Executivos uma componente variável 
coerente com a maximização do desempenho da Sociedade a longo prazo (remuneração variável anual multianual por um 
período de três anos), para a realização dos objetivos mais desafiantes do plano de negócios, garantindo assim o alinha-
mento do desempenho dos órgãos sociais com os interesses dos acionistas. 

O Conselho de Administração é responsável pela aprovação das propostas acima mencionadas, exceto no que diz respeito 
à Política de Remunerações que é aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas como um ponto independente da ordem 
do dia.  

Sendo uma sociedade integrada num grupo empresarial multinacional, a EDPR pretende manter uma cultura sólida que 
garanta a gestão, monitorização, controlo e supervisão dos riscos que o Grupo, os seus acionistas, colaboradores, clientes 
e, em geral, todos os seus intervenientes enfrentam, incluindo os decorrentes dos sistemas de remuneração que adota. A 
EDPR adota as práticas de remuneração transversais aplicadas no Grupo EDP, coerentes e baseadas em princípios comuns 
que cumprem a regulamentação aplicável nas jurisdições onde opera. 

Como tal, os sistemas de remuneração aplicados, incluindo os aplicáveis aos Administradores Executivos, são definidos para 
promover uma cultura de mérito e de alto desempenho que assegure que as pessoas e as equipas sejam reconhecidas, 
encorajadas e premiadas com base na responsabilidade, disponibilidade, lealdade e competência colocadas ao serviço do 
Grupo, assegurando uma ação alinhada com os interesses a longo prazo dos acionistas e promovendo ações sustentáveis. 

A proposta de política de remunerações dos Administradores Executivos também visava simplificar e proporcionar transpa-
rência e clareza, favorecendo uma compreensão completa do quadro de princípios e regras que a constituem e que será 
aplicado e avaliado pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário. 
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Definição, revisão e renovação da Política 

A definição da Política de Remunerações da EDPR é submetida à aprovação da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho 
de Administração, com base na proposta apresentada pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário. 
Do mesmo modo, como em linha com as práticas de governo societário do Grupo EDP, a EDPR assinou um Contrato de 
Serviços de Gestão com a EDP ao abrigo do qual a Sociedade suporta o custo de tais serviços para alguns dos membros do 
Conselho de Administração (Executivos e Não-Executivos) na medida em que os seus serviços são dedicados à EDPR, a 
Comissão de Auditoria, Controlo e Transações com Partes Relacionadas (que também é inteiramente composta por mem-
bros não executivos e independentes) está envolvida em qualquer revisão e/ou alteração do referido contrato. 

A definição e possíveis propostas de revisão da Política de Remunerações pela Comissão de Nomeações, Remunerações e 
Governo Societário baseiam-se na articulação dos objetivos a longo prazo da EDPR, medidos sempre de acordo com o seu 
plano estratégico, nas conclusões dos estudos comparativos de remunerações com sociedades cotadas nacionais e com 
pares setoriais estrangeiros e numa articulação de princípios com o plano de remunerações de outros colaboradores do 
Grupo. 

A Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário pode contratar consultores externos e o apoio necessário 
para a realização de estudos comparativos das remunerações e das melhores práticas de governo societário no âmbito das 
políticas de remuneração dos administradores, avaliando as suas condições de independência para a prestação dos serviços 
que possam ser solicitados. 

 

Quadro regulamentar e princípios da Política de Remunerações aplicada em 2021 

A EDPR é uma sociedade espanhola cotada na bolsa de valores regulamentada em Portugal. A organização societária da 
EDPR está sujeita à sua lei pessoal e, na medida do possível, às recomendações contidas no “Código de Governo das Soci-
edades” do Instituto Português de Corporate Governance (doravante designado por “IPCG”). Como tal, a sociedade pretende 
cumprir ambos os sistemas jurídicos, porém tendo sempre em consideração que a sua lei pessoal é a espanhola e, que em 
caso de discrepância, o objetivo é adotar a lei que implica maior proteção para os seus acionistas. 

Como em 2021 não foi ainda aprovada a alteração da Lei das Sociedades Comerciais espanhola que transpõe a Diretiva n.º 
2017/828 do Parlamento Europeu, a EDPR aplicou uma Política de Remunerações que foi emitida em conformidade com a 
lei portuguesa aplicável (que nesse momento já tinha alterado o seu Código dos Valores Mobiliários para transpor a referida 
diretiva). Como tal, a Política de Remunerações aplicada em 2021 (devidamente aprovada pela sua Assembleia de Acionis-
tas) está em conformidade com o disposto no artigo 26.º-C do Código dos Valores Mobiliários (com a redação que lhe foi 
dada pela Lei n.º 50/2020, de 5 de agosto), com o Código de Governo das Sociedades do IPCG adotado pela EDPR e com as 
boas práticas internacionais, estando alinhada e sendo coerente com a política de remunerações e práticas remuneratórias 
aplicadas a todos os colaboradores do Grupo.  

A remuneração total e o modelo de remunerações em geral devem ser competitivos, alinhados com as práticas do setor 
elétrico internacional e do mercado das energias renováveis, facilitando a atração e retenção de talentos e o compromisso 
com os desafios e ambições da sociedade. 
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A. Estrutura de remunerações e divulgação 

Nos termos do disposto no artigo 26.º dos Estatutos da Sociedade, os Administradores têm direito a uma remuneração que 
consiste num montante fixo a ser determinado anualmente pela Assembleia Geral de Acionistas para todo o Conselho de 
Administração. Este artigo estabelece também a possibilidade de os Administradores receberem ajudas de custo pela as-
sistência a reuniões do Conselho ou serem remunerados através da entrega de ações da Sociedade, direitos de opção sobre 
ações, ou mediante sistemas retributivos referenciados ao valor das ações. A aplicação de tais sistemas de retribuição re-
quererá em todo o caso uma resolução da Assembleia Geral de Acionistas conforme aos termos e condições exigidas pelas 
disposições legais vigentes. 

A política de remuneração aplicável para 2021 define uma estrutura com uma remuneração fixa para todos os membros do 
Conselho de Administração, enquanto que para os Administradores Executivos define uma remuneração fixa e variável, com 
uma componente anual, e uma componente multianual. 

Os Administradores Não-Executivos recebem apenas uma remuneração fixa, que é calculada com base no seu trabalho 
exclusivamente como Administradores ou, se for esse o caso, considerando a sua participação/presidência na Comissão de 
Nomeações, Remunerações e Governo Societário e na Comissão de Auditoria, Controlo e Transações com Partes Relacio-
nadas. Exceto no caso do Presidente do Conselho de Administração, os Administradores que são também membros/presi-
dentes das Comissões Delegadas recebem, pelo exercício destas funções, um complemento à sua remuneração fixa como 
membros do Conselho de Administração. 

Conforme referido, a EDPR assinou um Contrato de Serviços de Gestão com a EDP, ao abrigo do qual a Sociedade suporta 
o custo de tais serviços para alguns dos membros do Conselho de Administração, na medida em que os seus serviços são 
dedicados à EDPR. Em 2021 estes Administradores foram Miguel Stilwell d'Andrade e Rui Teixeira (Administradores Execu-
tivos) e Vera Pinto, Ana Paula Marques e Miguel Setas. Do mesmo modo, os serviços de António Mexía e João Manso Neto 
foram considerados no âmbito do Contrato de Serviços de Gestão, mas não lhes foram pagos quaisquer montantes pelos 
cargos que ocuparam na EDPR em 2021. 

O montante total das remunerações pago pela Sociedade aos seus Administradores não pode exceder o montante deter-
minado pela Assembleia Geral de Acionistas. A remuneração máxima aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas para 
todos os membros do Conselho de Administração para remuneração fixa é de EUR 2.500.000 por ano e o montante máximo 
anual aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas para a remuneração variável para todos os membros executivos do 
Conselho de Administração é de EUR 1.000.000 por ano. 
 

i) Remuneração dos Administradores da EDPR pelas suas funções como Mem-
bros do Conselho de Administração  

Esta secção inclui a informação relativa à remuneração recebida pelos membros do Conselho de Administração da EDPR 
em 2021, tendo em consideração que: 

 
- Face aos anúncios públicos de falta de disponibilidade para serem membros da EDP de António Mexia e João 

Manso Neto, foram destituídos dos respetivos cargos como Membros do Conselho de Administração pela As-
sembleia Geral de Acionistas realizada a 12 de abril de 2021 e não lhes foram pagos quaisquer montantes 
pelos cargos que ocuparam na EDPR em 2021. 
 

- Duarte Bello e Spyridon Martinis apresentaram a renúncia aos respetivos cargos como Membros do Conselho 
de Administração, com efeitos a 19 de janeiro de 2021; Miguel Angel Prado apresentou a renúncia ao seu cargo 
como Membro do Conselho de Administração, com efeitos a 22 de fevereiro de 2021 e António Nogueira Leite, 
Conceição Lucas, Francisco Seixas da Costa e Alejandro Fernández de Araoz apresentaram a renúncia aos 
respetivos cargos como Membros do Conse-lho de Administração, com efeitos a 12 de abril de 2021, pelo que 
os montantes indicados nas tabelas refletem a remuneração recebida pelas funções desempenhadas até às 
referidas datas. 

 
- Miguel Stilwell d' Andrade, Ana Paula Marques e Joan Avalyn Dempsey foram nomeados por cooptação a 19 

de janeiro de 2021 e António Gomes Mota, Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Rosa García García e 
José Manuel Félix Morgado foram nomeados pela Assembleia de Acionistas realizada a 12 de Abril de 2021, 
pelo que os montantes indicados nas tabelas refletem a remuneração recebida pelas funções exercidas a partir 
das referidas datas. 
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Componente fixa - remuneração base  

Condições  

A remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração está alinhada com a remuneração base praticada por 
várias sociedades comparáveis à EDPR, ao mercado nacional e ao setor elétrico internacional, em termos de dimensão, 
capitalização de mercado, perfil de risco, relevância e implementação geográfica, ao mesmo tempo que considera, a todo o 
momento, a complexidade das funções desempenhadas, as condições remuneratórias dos seus colaboradores e o não au-
mento da diferença salarial média do mercado entre colaboradores e administradores.  

 
Os Administradores Não-Executivos recebem apenas uma remuneração fixa, que é calculada com base no seu trabalho 
como Administradores e, se for esse o caso, um complemento pelo exercício de funções como Membro ou Presidente da 
Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário e/ou da Comissão de Auditoria, Controlo e Transações com 
Partes Relacionadas. Os referidos montantes são cumulativos, exceto para o Presidente do Conselho de Administração que 
não recebe qualquer complemento por via do exercício de funções em qualquer Comissão. 

 

Valores de 2021 

A tabela seguinte contém os Administradores da EDPR à data de 31 de dezembro de 2021, bem como os montantes pagos 
pela EDPR quer como (i) remunerações pagas aos mesmos ou (ii) como fee nos termos do Contrato de Serviços de Gestão, 
pelos respetivos serviços (que não constituem remunerações), assinalados a verde: 

 

ADMINISTRADOR REMUNERAÇÃO 
FEES DO CONTRATO DE SERVI-

ÇOS DE GESTÃO EDP-EDPR 

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS 

Miguel Stilwell d'Andrade - 384.000€* 

Rui Teixeira - 290.000*€ 

ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS 

António Gomes Mota 172.500€ - 

Vera Pinto - 45.000€* 

Ana Paula Marques - 45.000€* 

Miguel Setas - 33.750€* 

Manuel Menéndez Menéndez 60.000€ - 

Acácio Jaime Liberado Mota Piloto** 60.000€ - 

Allan J.Katz 60.000€ - 

Joan Avalyn Dempsey 56.250€ - 

Rosa García** 48.750€ - 

José Félix Morgado** 48.750€ - 

Sub- Total 506.250€ 797.750€* 

Total 1.304.000€ 

 
*Estes montantes correspondem ao servicee fee paga pela EDPR à EDP nos termos do Contrato de Serviços de Gestão, pelos serviços 
prestados em 2021 pelo administrador em questão. A EDPR paga ainda 5% do referido service fee, montante que é aplicado no plano de 
poupança reforma destes Administradores. 

**Estes Administradores receberam também remuneração pela Presidência/participação nas Comissões Delegadas. 
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Os montantes pagos pela EDPR pelos Administradores que apresentaram as respetivas renúncias aos cargos durante o ano 
de 2021, pelo exercício das suas funções como Membros do Conselho, foram as seguintes: 

ADMINISTRADOR TOTAL FIXO (EUROS) 

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS 

João Manso Neto 0 

Duarte Bello* 5.150€ 

Spyridon Martinis* 5.150€ 

Miguel Ángel Prado* 0 

ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS 

Antonio Mexia 0 

António Nogueira Leite** 22.500€ 

Francisco Seixas da Costa** 22.500€ 

Conceição Lucas** 22.500€ 

Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo 22.500€ 

TOTAL 100.300€ 

* Duarte Bello, Spyridon Martinis e Miguel Angel Prado, para o período aplicável de 2021 que corresponde a cada um deles, receberam 
as respetivas remunerações como Administradores, conforme indicado na tabela acima e como Administradores Executivos, tal como 
detalhado na Secção D. 

**Estes Administradores receberam também remuneração pela Presidência/participação nas Comissões Delegadas. 

 

O montante total pago pela EDPR em 2021 a título de (i) remunerações e de (ii) fee pago à EDP nos termos do Contrato de 
Serviços de Gestão pelos respetivos serviços prestados pelos seus Administradores como membros do Conselho foi de 
€1.403.300, que é inferior ao montante máximo autorizado pela Assembleia de Acionistas (€2.500.000). 

 

Remuneração variável 

Condições 

A componente variável anual da remuneração tem a natureza de incentivo/prémio de desempenho ligado a objetivos finan-
ceiros e não financeiros (ligados ao Plano de Negócios e orçamento) de curto prazo, avaliados anualmente, refletido no ano 
em análise e possível repercussão nos anos seguintes, sendo pago em dinheiro. O montante do prémio de desempenho 
anual será determinado no prazo de três meses a contar da aprovação das contas da EDPR na Assembleia Geral ordinária 
de cada ano, por referência ao ano anterior/período de desempenho anual. 

A remuneração variável anual e variável multianual aplica-se aos Administradores Executivos. A remuneração variável e 
multianual pode variar entre 0 e 102% sobre a remuneração fixa anual. 

• Se o desempenho atingir menos de 90% das metas estabelecidas, não há lugar à atribuição de uma componente variável 
anual; 

• Se o desempenho registado se situar entre 90% e 95% das metas estabelecidas, será acumulao um montante corres-
pondente a 10% da remuneração fixa de referência; 

• Se o desempenho registado se situar entre 95% e 100% das metas estabelecidas, será acumulado um montante corres-
pondente a 30% da remuneração fixa de referência; 

• Se o desempenho registado se situar entre 100% e 105% das metas estabelecidas, será acumulado um montante cor-
respondente a 50% da remuneração fixa de referência; 

• Se o desempenho registado se situar entre 105% e 110% das metas estabelecidas, será acumulado um montante cor-
respondente a 70% da remuneração fixa de referência; 

• Se o desempenho registado corresponder a mais de 110% das metas estabelecidas, será acumulado um montante cor-
respondente a 85% da remuneração fixa de referência. 
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De acordo com a Política de Remunerações em vigor, a remuneração variável máxima (anual e multianual) é aplicável se 
todos os KPIs acima mencionados forem alcançados e a avaliação do desempenho for igual ou superior a 110%. 

Os principais indicadores de desempenho (KPIs) utilizados para determinar o valor da componente variável anual e multia-
nual para cada ano são propostos pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário com o objetivo de os 
alinhar com as bases estratégicas da Sociedade: crescimento, controlo do risco e eficiência. Em 2021, os KPIs foram os 
seguintes: 

 

  

INDICADORES-CHAVE DE  

DESEMPENHO 

(KPI) 

 

CEO / CFO 

 

PESO PESO RESULTADOS EDPR 

Retorno Total 

dos Acionistas 
15% 100% 

TSR vs. Pares Eólicos 
& Psi 20 100% 100% 

 
 

Acionistas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

Fluxo de caixa operacional 

(milhões de euros) 
10% 100% 

AR/Sell-down + TaxEquity 

(milhões de euros) 
10% 100% 

EBITDA+ ganhos sell down 

(milhões de euros) 
10% 100% 

Lucro líquido 

(milhões de euros) 10% 100% 

Core Opex Ajustado 

(€ milhares/MW) 10% 100% 

Projetos com FID 

(% do total de '19-'22 acréscimos em 

BP) 

10% 100% 

Clientes 10% 
Capacidade Renovável Construída 

(em MW) 
10% 100% 

 
 

Ativos & Operações 

10% 

Disponibilidade de Energia Elétrica 

(%) 
5% 100% 

Capex por MW 

(milhares de euros) 5% 100% 

Ambiente  

&      

 Comunidades 
5% 

 
MW Certificados 

% 
5% 100% 

Inovação 

&  
parceiros 

5% 
Taxa de frequência de H&S 

(colaboradores + prestadores de serviços) 
5% 100% 

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

Comissão de Remuner-
ações 5% 100% 

Apreciação da  

Comissão de Remunerações 
100% 100% 

 

 
Em conformidade com as práticas de governo societário, a Política de Remunerações inclui o diferimento, por um período de 
três anos da remuneração variável multianual, sendo o pagamento respetivo condicionado à ausência de qualquer ação 
ilícita dolosa, conhecida após a avaliação e que coloque em risco o desempenho sustentável da Sociedade. 
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Valores de 2021 

A remuneração variável só se aplica aos Administradores Executivos que, à data de 31 de dezembro de 2021, são Miguel 
Stilwell d'Andrade e Rui Teixeira. Dado que estes Administradores foram nomeados em 2021, não lhes foi ainda paga qual-
quer remuneração variável pelas funções desempenhadas na EDPR. 

Não obstante o acima exposto, os Administradores Executivos que renunciaram aos respetivos cargos durante o ano de 
2021 receberam os montantes relativos à remuneração variável que são referidos na Secção D vencidos antes da renúncia 
e relativos aos serviços prestados em anos anteriores. 

 
 
Benefícios não pecuniários 

Não são pagos quaisquer benefícios não pecuniários pela EDPR aos seus Membros do Conselho, com exceção de uma 
viatura da empresa atribuída ao Presidente do Conselho de Administração que, em 2021, correspondeu a um montante de 
€93.488,74 e dos planos de poupança reforma para os Administradores Executivos, mencionados na secção seguinte. 

 
Plano de Poupança-Reforma 

O plano de poupança-reforma aplicável para o ano de 2021, incluído na Política de Remunerações aplicável a 2021, foi 
definido e proposto pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário ao Conselho de Administração para 
submissão à Assembleia Geral de Acionistas, que a aprovou na sua reunião realizada a 12 de abril de 2021. Para os Admi-
nistradores Executivos da EDPR (Miguel Stilwell d’ Andrade e Rui Teixeira) foi fixado em 5% do fee fixo nos termos do Con-
trato de Serviços de Gestão. Para o ano de 2021, a EDPR pagou à EDP a fee ao abrigo do Contrato de Serviço de Gestão no 
montante de €19.200 relativamente ao plano de poupança reforma de Miguel Stilwell d’ Andrade e no montante de €14.500, 
relativamente ao plano de poupança reforma de Rui Teixeira. 

 

 

ii) Remuneração dos Administradores da EDPR pelo exercício de funções nas 
Comissões Delegadas 

 
Condições  

Em conformidade com o disposto na lei espanhola e expressamente previsto no artigo 10.º dos Estatutos da Sociedade, o 
Conselho de Administração pode criar órgãos delegados. O Conselho de Administração da EDPR criou duas Comissões que 
são exclusivamente compostas por membros não executivos e independentes: 

• Comissão de Auditoria, Controlo e Transações com Partes Relacionadas 

• Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário 

Exceto no caso do Presidente do Conselho de Administração, os Administradores que são também membros/presidente das 

Comissões Delegadas recebem, pelo exercício destas funções, um complemento à sua remuneração fixa como membros do 

Conselho de Administração. 
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Valores de 2021 - Comissão de Auditoria, Controlo e Transações com Partes Relacionadas 

A tabela seguinte contém a lista dos membros da Comissão de Auditoria, Controlo e Transações com Partes Relacionadas 
à data de 31 de Dezembro de 2021, bem como os montantes pagos pela EDPR a título de remuneração pelas funções 
desempenhadas neste órgão. 

Os valores indicados abaixo refletem o período de 2021 em que cada administrador em questão exerceu funções na 

Comissão, tendo em consideração que Rosa García García e José Manuel Félix Morgado foram nomeados a 12 de abril de 

2021. 

MEMBRO DA COMISSÃO CARGO REMUNERAÇÃO 

Acácio Piloto Presidente 50.000€ 

Rosa García García Vogal 18.750€ 

José Félix Morgado Vogal 18.750€ 

 

 

Relativamente aos membros da Comissão de Auditoria, Controlo e Transações com Partes Relacionadas que apresentaram 
renúncia durante o ano de 2021:  António Nogueira Leite recebeu 7.500€ e Francisco Seixas recebeu 7.083€. 

 

 

Valores de 2021 - Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário 

A tabela seguinte contém a lista dos membros da Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário à data de 
31 de Dezembro de 2021, bem como os montantes pagos pela EDPR a título de remuneração pelas funções desempenhadas 
neste órgão. 

Os valores indicados abaixo refletem o período de 2021 em que cada administrador em questão exerceu funções na 
Comissão, tendo em consideração que Rosa García García e José Manuel Félix Morgado foram nomeados em 12 de abril de 
2021, e que, como indicado no início desta secção, o Presidente desta Comissão, António Gomes Mota, não recebe um 
complemento à sua remuneração como Presidente do Conselho de Administração pelas funções desempenhadas nesta 
Comissão: 

MEMBRO DA COMISSÃO CARGO REMUNERAÇÃO 

António Gomes Mota Presidente 0 

Rosa García García Vogal 7.500€ 

José Félix Morgado Vogal 7.500€ 

 

 

Relativamente aos membros da Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário que apresentaram renúncia 
durante o ano de 2021:  Conceição Lucas recebeu 5.000€ e António Nogueira Leite e Francisco Seixas receberam a remu-
neração pelos serviços prestados a esta comissão, juntamente com a remuneração paga pelos serviços prestados na Co-
missão de Auditoria, Controlo e Transações com Partes Relacionadas. 
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B. Alinhamento da aplicação da remuneração com a Política de Remu-
nerações adotada. Contribuição da Política de Remunerações para o 
desempenho a longo prazo da Sociedade e critérios tidos em conta. 

A política de remunerações adotada pela EDPR para 2021 incluía elementos-chave para melhorar o desempenho da gestão 
de uma sociedade não só centrada em objetivos a curto prazo, mas também 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, multianual (iii) 
a relevância associada à realização desses KPI (iv) o prazo de três anos considerado para determinar o valor da componente 
variável multianual da remuneração (v) o diferimento em três anos do pagamento da variável multianual, tal como recomen-
dado pela CMVM como uma boa prática de governo societário, bem como condicionar o seu pagamento ao facto de não ter 
havido 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 a médio prazo do desen-
volvimento da Sociedade, e (vii) a existência de um limite máximo para a remuneração variável. 
 

C. Desempenho da sociedade e média salarial dos colaboradores 
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D. Remuneração pagas por outras sociedades do grupo 

Os membros do Conselho de Administração em 31 de Dezembro 2021, não recebem qualquer pagamento de qualquer 
sociedade em relação à qual a EDPR esteja em relação de domínio ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum. 

Não obstante o acima exposto, os Administradores Executivos que renunciaram aos respetivos cargos durante o ano de 
2021, receberam os montantes abaixo indicados, pagos por outras Sociedades do Grupo EDPR, relativamente ao período 
de 2021 anterior à respetiva renúncia: Duarte Bello e Spyridon Martinis até 19 de janeiro de 2021 e Miguel Angel Prado até 
22 de fevereiro de 2021.   

 

ADMINISTRADOR 
ENTIDADE 

 PAGADORA 
FIXO 

VARIÁVEL 

ANNUAL 

VARIÁVEL 

MULTI-ANUAL 

VARIÁVEL 

PLURI- ANUAL 
TOTAL 

Duarte Bello 

EDP Energías de 
Portugal, 

S.A. Sucursal en 
España 

11.878€ 154.534€ 128.975€ 154.425€ 449.812€ 

Miguel Ángel Prado 
EDPR Norte  
América LLC 

67.810$ 191.522$ 263.428$ 217.748$ 740.508$ 

Spyridon Martinis 

EDP Energías 
de Portugal 

S.A. Sucursal en 
España 

11.878€ 137.791€ - 154.425€ 304.094€ 

 

E. Planos de atribuição de ações e/ou planos de opções de compra de 
ações 

A EDPR não possui quaisquer Planos de Atribuição de Ações e/ou Planos de Opção de Compra de Ações. 

 

F. Reembolso de uma remuneração variável 

Em conformidade com as práticas de governo societário, a Política de Remunerações inclui o diferimento, por um período de 
três anos, da remuneração variável multianual, sendo o pagamento respetivo condicionado à ausência de qualquer ação 
ilícita dolosa, conhecida após a avaliação e que coloque em risco o desempenho sustentável da Sociedade. 

 

G. Conformidade com a Política aplicável durante 2021 

A política de remunerações para 2021 foi aplicada sem exceções desde a sua aprovação. 
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Outras remunerações 

i) Remuneração do Presidente da Assembleia Geral de Acionistas 

Em 2021, José António de Melo Pinto Ribeiro presidiu a uma Assembleia (a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas reali-
zada a 22 de fevereiro) antes do termo definitivo do seu mandato e a remuneração paga pelos referidos serviços como Presidente 
da Assembleia Geral de Acionistas de EDPR foi de EUR 15.000. 

Com base na proposta submetida pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário e face ao referido termo 
do mandato do anterior Presidente da Assembleia Geral, em 2021 foi decidido adotar a prática geral seguida nos termos da lei 
pessoal da Sociedade (a lei espanhola) que permite que a Assembleia de Acionistas seja presidida pelo Presidente do Conselho 
de Administração, com a correspondente aprovação da alteração aos estatutos na Assembleia Geral Extraordinária que teve 
lugar no dia 22 de fevereiro. Por conseguinte, a Assembleia Geral Ordinária que teve lugar no dia 12 de abril foi presidida pelo 
Presidente do Conselho de Administração (que, à data, era Miguel Stilwell de Andrade). 

 

ii) Remuneração do Auditor Externo em 2021 para a EDP Renováveis S.A. e subsidiárias 

De acordo com a lei espanhola, o Auditor Externo (“Auditor de Cuentas”) é nomeado pela Assembleia Geral de Acionistas e 
corresponde à figura do Revisor Oficial de Contas prevista na lei portuguesa. 
 
Como resultado de um processo competitivo lançado em 2017, durante o qual os critérios acima foram exaustivamente 
analisados, foi nomeada a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como Auditor Externo da EDPR pela Assembleia Geral 
de Acionistas realizada a 3 de abril de 2018. A PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. é uma sociedade espanhola, regis-
tada no Registo Oficial de Auditores Espanhol com o número S0242 e com o Número de Identificação Fiscal B-79031290. A 
renovação da nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. como Auditor Externo da EDPR para os anos de 2021, 
2022 e 2023 foi aprovada pela Assembleia de Acionistas a 12 de abril de 2021, sendo o sócio auditor responsável pela 
EDPR Iñaki Goiriena. 
 
 
Valores de 2021 
 

TIPO DE SERVIÇO PORTUGAL ESPANHA BRASIL EUA OUTROS TOTAL % 

Auditoria e auditoria legal às 
contas 170.201€ 623.896€ 188.719€ 1.290.216€ 919.016€ 3.192.048€ 94,6% 

Total de serviços de audito-
ria 170.201€ 623.896€ 188.719€ 1.290.216€ 919.016€ 3.192.048€ 94,6% 

Outros serviços - 162.307€ 6.000€ - 14.865€ 183.172€ 5,4% 

Total Outros serviços - 162.307€ 6.000€ - 14.865€ 183.172€ 5,4% 

Total 170.201€ 786.203€ 194.719€ 1.290.216€ 933.881€ 3.375.220€ 100% 

 

O montante de Outros serviços em Espanha, inclui, entre outros, serviços que se referem a todo o Grupo, como a revisão do 
sistema de controlo interno sobre os relatórios financeiros e a revisão das informações não financeiras relacionadas com 
matérias de sustentabilidade incluídas no relatório anual do Grupo EDPR, que são faturadas a sociedades espanholas. Este 
montante inclui ainda a revisão limitada com referência a 31 de março de 2021, 30 de junho de 2021 e 30 de setembro de 
2021, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da EDPR e outras revisões para efeitos de consolidação do Grupo, que 
são considerados serviços de não-auditoria, de acordo com as respetivas regulamentações locais. 

O montante total relativo a Espanha corresponde a serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. 






