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ADVERTÊNCIAS
A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao disposto no Código dos Valores
Mobiliários, no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, na sua actual
redacção, e na demais legislação aplicável.
A presente secção deve ser considerada como uma introdução ao Prospecto e não dispensa a sua
leitura integral, bem como não dispensa a sua leitura em conjugação com os elementos de
informação que nele são incluídos por remissão para outros documentos, devendo estes ser
entendidos como parte integrante deste Prospecto.
O presente Prospecto é elaborado no âmbito do pedido de admissão à negociação no mercado
regulamentado Euronext Lisbon de 568.797.735 Acções ordinárias, escriturais e nominativas com o
valor nominal de 1 euro cada.
O presente Prospecto foi objecto de aprovação por parte da CMVM e encontra-se disponível para
consulta nos locais indicados no ponto 19.2 do presente Prospecto, nomeadamente em formato
electrónico, no sítio na internet da CMVM, em www.cmvm.pt e no sítio na internet da EDP, em
http://www.edp.pt/.
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 118.º do Código dos Valores Mobiliários, a aprovação
do Prospecto “é o ato que implica a verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade,
actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação”. O n.º 7 do artigo 118.º do Código dos Valores
Mobiliários estabelece que a aprovação do Prospecto não envolve “qualquer garantia quanto ao conteúdo
da informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente ou do garante, à viabilidade da oferta ou à
qualidade dos valores mobiliários”.
Nos termos do n.º 2 do artigo 234.º do Código dos Valores Mobiliários, a decisão de admissão de
valores mobiliários à negociação ao mercado regulamentado Euronext Lisbon, “não envolve qualquer
garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira do emitente, à viabilidade deste e à
qualidade dos valores mobiliários admitidos”.
As entidades que, no âmbito do disposto no artigo 149.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários,
são responsáveis pela completude, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da
informação contida no presente Prospecto encontram-se indicadas no Capítulo 3.
No Capítulo 2 do presente Prospecto (Factores de Risco) estão referidos (i) factores de risco
relacionados com a actividade do Emitente e (ii) factores de risco relacionados com os valores
mobiliários objecto de admissão à negociação. Caso ocorra algum dos riscos identificados no
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Prospecto, as previsões e as declarações nele mencionadas poderão não se verificar total ou
parcialmente e os resultados do Grupo EDP poderão ser significativamente diferentes dos descritos
como antecipados, esperados, previstos ou estimados.
A existência deste Prospecto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada
desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se entre a data da sua aprovação e a data
prevista para a admissão à negociação das Acções, for detectada alguma deficiência no Prospecto
ou ocorra qualquer facto novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não
considerado no referido documento, que seja relevante no contexto do pedido de admissão à
negociação, o Emitente deverá requerer imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou
rectificação do Prospecto.
Nos termos do n.º 2 do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários, a adenda ou a rectificação
ao Prospecto deve ser aprovada no prazo de 7 dias desde a data de apresentação do requerimento
ou das informações suplementares solicitadas ao requerente e deve ser divulgada através de meios
iguais aos utilizados para a divulgação do Prospecto.
Sem prejuízo de a sua preparação e aprovação decorrerem de um dever legal, o presente Prospecto
não configura uma análise quanto à qualidade dos valores mobiliários a admitir à negociação
(acções ordinárias representativas do capital social da EDP).
Declarações Relativas Ao Futuro
O presente prospecto inclui declarações ou menções relativas ao futuro. Algumas destas
declarações ou menções podem ser identificadas por palavras ou expressões como “antecipa”,
“acredita”, “espera”, “planeia”, “pretende”, “tem intenção de”, “estima”, “projecta”, “irá”,
“procura(-se)”, “antecipa(-se)”, “prevê(-se)”, “perspectiva(-se)” e similares. Com excepção das
declarações sobre factos pretéritos constantes do presente prospecto, quaisquer declarações que
constem do presente prospecto, incluindo, sem limitar, em relação à situação financeira, às receitas
e rendibilidade (incluindo quaisquer projecções ou previsões financeiras ou operacionais), à
estratégia da actividade, às perspectivas, planos e objectivos de gestão para operações futuras,
constituem declarações ou menções relativas ao futuro. Estas declarações relativas ao futuro, ou
quaisquer outras projecções contidas no prospecto, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos,
incertezas (designadamente quanto aos respectivos efeitos) e outros factores que podem conduzir a
que os resultados concretos, a performance efectiva ou a concretização de objectivos da EDP ou os
resultados do sector, sejam significativamente diferentes dos que constam ou estão implícitos nas
declarações ou menções relativas ao futuro. Estas declarações ou menções relativas ao futuro
baseiam-se numa multiplicidade de pressupostos, convicções, expectativas, estimativas e projecções
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da EDP em relação às suas atuais e futuras estratégias de negócio e do contexto em que o Grupo
espera vir a desenvolver a sua actividade no futuro, os quais não são, total ou parcialmente,
controláveis pela EDP.
Tendo em conta esta situação, os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente estas
declarações ou menções relativas ao futuro previamente à tomada de qualquer decisão de
investimento relativamente às Acções.
Diversos factores poderão determinar que a performance futura ou os resultados do Grupo sejam
significativamente diferentes daqueles que resultam expressa ou tacitamente das declarações ou
menções relativas ao futuro, incluindo, a título meramente exemplificativo, os seguintes:
1.

alterações nas condições económicas e de negócio em Portugal, bem como nas
condições económicas e de negócio nas operações do Grupo no estrangeiro;

2.

alterações nas políticas governamentais e no enquadramento regulamentar da
actividade bancária;

3.

alterações no ambiente competitivo do Grupo EDP;

4.

flutuações dos mercados accionistas em geral e do preço das Acções EDP;

5.

outros factores que se encontram descritos no Capítulo 2 - Factores de Risco; e

6.

factores que não são actualmente do conhecimento da EDP.

Caso alguns riscos ou incertezas se concretizem desfavoravelmente, ou algum pressuposto venha a
revelar-se incorrecto, as perspectivas futuras descritas ou mencionadas neste prospecto poderão
não se verificar total ou parcialmente e os resultados efectivos poderão ser significativamente
diferentes dos antecipados, esperados, previstos ou estimados no presente prospecto. Estas
declarações ou menções relativas ao futuro reportam-se apenas à data do presente prospecto. A
EDP não assume qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer actualizações ou
revisões a qualquer declaração relativa ao futuro constante do presente prospecto de forma a
reflectir qualquer alteração das suas expectativas decorrente de quaisquer alterações aos factos,
condições ou circunstâncias em que os mesmos se basearam, salvo se, entre a data de aprovação do
prospecto e a data de admissão à negociação das Acções no mercado regulamentado Euronext
Lisbon, for detectada alguma deficiência no prospecto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome
conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no prospecto, que seja relevante para a
decisão a tomar pelos potenciais investidores, caso em que deverá imediatamente requerer à
CMVM aprovação de adenda ou rectificação do prospecto.
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Apresentação de informação financeira e outra informação
A informação financeira contida neste Prospecto foi preparada a partir das demonstrações
financeiras consolidadas da EDP relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015, 31 de
Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2013 (auditadas), ao semestre findo em 30 de Junho de
2016 e ao período de 9 meses findo em 30 de Setembro de 2016 (não auditadas).
A referida informação financeira foi preparada a partir das demonstrações financeiras consolidadas
do Emitente referentes a estes períodos que foram objecto de revisão legal de contas e relatório de
auditoria pela KPMG & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A..
As citadas demonstrações financeiras são inseridas por remissão neste Prospecto, conforme consta
do ponto 19.1 (Informação inserida por remissão) do Prospecto. A análise da informação económicofinanceira consolidada apresentada neste Prospecto deverá ser lida conjuntamente com as
mencionadas demonstrações financeiras inseridas por remissão.
As mencionadas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as IFRS, conforme
adoptadas pela UE, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, de 19 de Julho, e aplicáveis
nos termos do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, conforme alterado. Para mais
informação referente às políticas contabilísticas adoptadas pela EDP durante o período coberto
pelas demonstrações financeiras consolidadas inseridas por remissão neste Prospecto, deverão ser
consultadas as notas referentes a tais demonstrações financeiras consolidadas.
Salvo indicação em contrário, a informação financeira e estatística relativa ao Emitente constante
deste Prospecto é apresentada numa base consolidada.
O Emitente apresenta a sua informação financeira consolidada em Euros, excepto se
contrariamente especificado ou se um determinado contexto assim o exigir.
Certos valores, informação numérica e percentagens apresentados no presente Prospecto foram
sujeitos a arredondamento para o número mais próximo e, como resultado, os totais dos referidos
valores, informação numérica e percentagens podem variar ligeiramente dos totais aritméticos reais
de tais informações.
O presente Prospecto apresenta, em vários pontos, uma síntese dos aspectos mais relevantes da
legislação aplicável ao Emitente, à sua actividade e à admissão à negociação das Acções, incluindo
no que respeita à respectiva admissão à negociação ou ao regime fiscal aplicável à sua detenção e
negociação. Tendo necessariamente um carácter geral, esta informação não substitui a consulta pelo
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investidor da legislação aplicável nem a obtenção de opinião qualificada acerca da mesma,
designadamente no contexto das circunstâncias concretas de cada investidor.
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DEFINIÇÕES
Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no
presente Prospecto, os significados aqui referidos:
“Acções” significa as 568.797.735 acções representativas do capital social da EDP que serão
admitidas à negociação;
“Assembleia Geral” significa a assembleia geral de accionistas da EDP;
“Central de Valores Mobiliários” significa o sistema centralizado de valores mobiliários
escriturais gerido pela Interbolsa e composto por conjuntos interligados de contas, através das quais
se processa a constituição e a transferência dos valores mobiliários nele integrados e se assegura o
controlo da quantidade dos valores mobiliários em circulação e dos direitos sobre eles constituídos;
“CMVM” significa a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;
“Código das Sociedades Comerciais” ou “CSC” significa o Código das Sociedades Comerciais,
aprovado pelo Decreto-lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, conforme alterado;
“Código dos Valores Mobiliários” ou “CódVM” significa o Código dos Valores Mobiliários
aprovado, pelo Decreto-lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, conforme alterado;
“Conselho de Administração Executivo” significa o conselho de administração executivo da
EDP;
“Conselho Geral e de Supervisão” significa o conselho geral e de supervisão da EDP;
“Custos Operacionais Líquidos” é um indicador alternativo de desempenho não auditado e
corresponde a outros proveitos + fornecimentos e serviços externos + custos com pessoal e
benefícios aos empregados + outros custos, rubricas estas apresentadas nas demonstrações
financeiras patentes no capítulo 7 do presente Prospecto;
“Dívida Líquida” é um indicador alternativo de desempenho não auditado e considera dívida
financeira - caixa e equivalentes + activos financeiros de curto prazo ao justo valor + derivados de
cobertura “Fair Value Hedge” e de “Net Investment” + depósitos colaterais associados à dívida
financeira - 50% do montante relativo à emissão de instrumento representativo de dívida
subordinada (híbrido) É apresentada mais informação acerca deste indicador no sub-capítulo 12.2
do presente Prospecto, sendo que o mesmo visa oferecer uma visão do volume de endividamento
do Grupo EDP, líquido dos recursos financeiros de liquidez disponíveis;
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“Dívida Líquida/EBITDA” é um indicador alternativo de desempenho não auditado e
corresponde ao rácio entre os conceitos de dívida líquida e EBITDA acima referidos;
“Directiva dos Prospectos” significa a Directiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 4 de Novembro de 2003, relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de
valores mobiliários ou da sua admissão à negociação, tal como subsequentemente alterada;
“EBIT” é um indicador alternativo de desempenho não auditado e significa resultado operacional
bruto - amortizações - provisões e perdas de imparidade, rubricas estas apresentadas nas
demonstrações financeiras patentes no capítulo 7 do presente Prospecto;
“EBITDA” é um indicador alternativo de desempenho não auditado e significa resultado
operacional bruto, o qual considera receitas de vendas e serviços de energia e outros - custo com
vendas de energia e outros + outros proveitos – fornecimentos e serviços externos – custos com o
pessoal e benefícios aos empregados – outros custos, rubricas estas apresentadas nas
demonstrações financeiras patentes no capítulo 7 do presente Prospecto;
“EDP” significa a EDP – Energias de Portugal, S.A.;
“EUR”, “euro” ou “€” significa o euro, a moeda única Europeia;
“ERSE” significa a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos;
“Euronext” significa a Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.;
“Euronext Lisbon” significa o mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade
Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.;
“Fitch” significa Fitch Ratings, Inc.;
“Grupo EDP” ou “Grupo” significa a EDP e as sociedades que esta controla, directa ou
indirectamente;
“IFRS” significa as Normas Internacionais de Relato Financeiro (Internacional Financial Reporting
Standards);
“Interbolsa” significa Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. com sede em Avenida da Boavista, 3433, 4100-138
Porto – Portugal;
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“Investimento Operacional ou Capex” é um indicador alternativo de desempenho não auditado
e corresponde a adições em activos não correntes, excepto instrumentos financeiros, activos por
impostos diferidos e activos por benefícios pós-emprego. Desta forma, o Investimento Operacional
inclui as adições do período de activos fixos tangíveis e intangíveis, excluindo licenças de CO2 e
certificados verdes, líquido das adições do ano de subsídios ao investimento em imobilizado, das
comparticipações de clientes e das alienações de imóveis no próprio exercício. É apresentada uma
reconciliação deste indicador para as demonstrações financeiras e respectivas notas às contas da
EDP no sub-capítulo 9.6 do presente Prospecto;
“IRC” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pelo Decreto-lei
n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, conforme alterado;
“IRS” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-lei
n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, conforme alterado;
“MACRS” significa “modified accelerated cost recovery system”;
“Margem Bruta” é um indicador alternativo de desempenho não auditado e corresponde a receitas
de vendas e serviços de energia e outros - custo com vendas de energia e outros, rubricas estas
apresentadas nas demonstrações financeiras patentes no capítulo 7 do presente Prospecto;
“Moody’s” significa Moody’s Investors Service, Inc.;
“OPA” significa oferta pública de aquisição;
“Prospecto” significa o presente prospecto de admissão à negociação de Acções no mercado
regulamentado Euronext Lisbon, aprovado pela CMVM;
“Regulamento dos Prospectos” significa o Regulamento (CE) n.º 809/2004, da Comissão, de 29
de Abril de 2004, que estabelece normas de aplicação da Directiva 2003/71/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que diz respeito à informação contida nos prospectos, bem como os
respectivos modelos, à inserção por remissão, à publicação dos referidos prospectos e divulgação de
anúncios publicitários, conforme alterado;
“Relatório de Governo Societário” significa o relatório sobre as práticas de governo societário do
Emitente relativo ao exercício de 2015;
“Revisor Oficial de Contas” significa o revisor oficial de contas da EDP;
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“Recebimentos Futuros da Actividade Regulada” é um indicador alternativo de desempenho
não auditado e corresponde ao total líquido de valores a receber por desvios tarifários das
actividades reguladas de gás e electricidade da EDP nas diferentes geografias onde o Grupo opera,
adicionado do valor a receber por via do cálculo da revisibilidade no âmbito dos CMEC em
Portugal. É apresentada uma reconciliação deste indicador para as demonstrações financeiras e
respectivas notas às contas da EDP no sub-capítulo 11.2 do presente Prospecto;
“Standand & Poor’s” significa Standard & Poor’s Rating Services;
“US$” significa United States Dollars, a moeda dos Estados Unidos da América.
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1. SUMÁRIO

O Sumário é elaborado com base em requisitos de divulgação denominados “Elementos”. Tais
Elementos são numerados em secções de A a E (A.1 a E.7).
O presente Sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para o tipo
de valores mobiliários e emitente em causa. A numeração dos Elementos poderá não ser sequencial
uma vez que há Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível.
Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no Sumário tendo em conta o tipo de valores
mobiliários e emitente, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal Elemento. Neste
caso, será incluída uma breve descrição do Elemento com a menção “Não Aplicável”
Secção A – Introdução e Advertências
A.1.
Advertências
Este Sumário deve ser entendido como uma introdução ao presente prospecto
(“Prospecto”), não dispensando a leitura integral do mesmo, considerando que
a informação nele incluída se encontra resumida e não pretende ser exaustiva.
Adicionalmente, este Prospecto deverá ser lido e interpretado em conjugação
com todos os elementos de informação que nele são inseridos por remissão para
outros documentos, fazendo estes documentos parte integrante do Prospecto.
Qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários deve basear-se numa
análise do Prospecto no seu conjunto pelo investidor.
Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação
contida no Prospecto, o investidor queixoso poderá, nos termos da legislação
interna dos Estados-Membros, ter de suportar os custos de tradução do
Prospecto antes do início do processo judicial.
Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham apresentado
o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e apenas quando o sumário
em causa for enganador, inexacto ou incoerente quando lido em conjunto com
as outras partes do Prospecto ou não fornecer, quando lido em conjunto com as
outras partes do Prospecto, as informações fundamentais para ajudar os
investidores a decidirem se devem investir nesses valores.

A.2.

Nos termos do n.º 4 do artigo 149.º do Cód.VM, nenhuma das pessoas ou
entidades responsáveis pela informação contida no presente Prospecto poderá
ser tida por responsável meramente com base neste sumário do Prospecto, ou
em qualquer das suas traduções, salvo se o mesmo, quando lido em conjunto
com os outros documentos que compõem o Prospecto, contiver menções
enganosas, inexactas ou incoerentes ou não prestar informações fundamentais
para permitir que os investidores determinem se e quando devem investir nos
valores mobiliários em causa.
para Não aplicável. Não se autoriza a utilização do presente Prospecto para uma
subsequente revenda de Acções.

Autorizações
Revenda
Secção B – Emitente
B.1.
Denominação
Jurídica e Comercial

A denominação jurídica do Emitente é EDP – Energias de Portugal, S.A. e a
denominação comercial mais frequente é EDP. Para efeitos do Prospecto a
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do Emitente
Endereço e forma
jurídica do
Emitente, legislação
ao abrigo da qual o
Emitente exerce a
sua actividade e
país em que está
registado.

B.2.

B.3.

Natureza das
operações em curso
e principais
actividades do
Emitente

denominação utilizada, conforme as Definições, é “EDP” ou “Emitente”.
A EDP é uma sociedade anónima com o capital aberto ao investimento do
público. A EDP está estabelecida em Portugal, constituída de acordo com a lei
portuguesa e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o número de registo e de pessoa colectiva 500697256, com o capital social
integralmente subscrito e realizado no valor de € 3.656.537.715,00. A sua sede
social localiza-se na Av. 24 de Julho, n.º 12, 1249-300 Lisboa, Portugal.
Nos termos do artigo 3.º, n.º 1 dos Estatutos da EDP, o objecto social da EDP
é a promoção, dinamização e gestão, por forma directa ou indirecta, de
empreendimentos e actividades na área do sector energético, tanto a nível
nacional como internacional, com vista ao incremento e aperfeiçoamento do
desempenho do conjunto das sociedades do seu grupo.
A EDP rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades anónimas,
nomeadamente pelo Código das Sociedades Comerciais e pelos seus estatutos.
Não tendo a sua actividade mais legislação ou regulamentação específicas que
lhe sejam aplicáveis enquanto emitente de valores mobiliários, está ainda sujeita
às disposições do Código dos Valores Mobiliários, bem como às normas
nacionais e europeias aplicáveis aos seus sectores de actividade. Neste âmbito, as
actividades do Grupo EDP encontram-se sujeitas à supervisão e regulamentação
da ERSE, da DGEG e do Ministro responsável pelo sector da energia.
Em termos históricos, a electricidade tem sido a actividade principal da EDP. As
suas operações abrangem actividades significativas de produção, distribuição e
comercialização de electricidade na Península Ibérica, juntamente com a
produção de energias renováveis na Europa, América do Norte e Brasil.
Também tem actividades de produção, distribuição e comercialização de
electricidade no Brasil.
Nos últimos anos, a EDP tem apresentado o seu negócio dividido em cinco
grandes segmentos, nomeadamente: produção contratada de longo prazo na
Península Ibérica, actividades liberalizadas de geração eléctrica e comercialização
de electricidade e gás na Península Ibérica, redes reguladas de electricidade e gás
na Península Ibérica, produção renovável da EDP Renováveis e, por último,
todo o negócio da EDP Brasil.
Mostra-se, para quantificação, a partição do EBITDA1 do Grupo EDP nos
períodos analisados por segmento:
Milhões de euros
Produção Contratada Longo Prazo na Peninsula Ibérica
Actividades Liberalizadas na Peninsula Ibérica
Redes Reguladas na Peninsula Ibérica
EDP Renováveis
EDP Brasil
Outros
Consolidado
* Reexpresso devido à adopção da IFRS 10 e 11

9 Meses 2016 9 Meses 2015
395
458
749
847
464
-21
2.893

466
276
810
782
655
2
2.991

2015

2014

2013*

583
364
1.031
1.142
857
-52
3.924

671
416
1.042
903
619
-9
3.642

717
333
1.023
921
601
3
3.598

“EBITDA” é um indicador alternativo de desempenho não auditado e significa resultado operacional bruto, o qual considera
receitas de vendas e serviços de energia e outros - custo com vendas de energia e outros + outros proveitos – fornecimentos e
serviços externos – custos com o pessoal e benefícios aos empregados – outros custos, rubricas estas apresentadas nas demonstrações
financeiras patentes no capítulo 7 do presente Prospecto.
1
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B.4a.

Tendências recentes
mais significativas
que afectam o
Emitente e o sector
em que opera

Tendo em conta as características específicas e a forma de regulação a que a
EDP está sujeita, a exposição da EDP a alterações no consumo, volume de
vendas, custos de produção ou preços finais da energia ocorre sobretudo no
segmento de negócio ligado à geração e comercialização de energia no mercado
liberalizado da Península Ibérica.
Desta forma, as tendências, incertezas, compromissos ou acontecimentos, com
probabilidade de afectar as perspectivas da EDP a curto ou médio prazo,
ocorridas entre o termo do exercício de 2016 e a data deste Prospecto são já
muito limitadas atendendo à data do presente Prospecto, o qual se apresenta já
muito perto do final do período. De todo o modo, e a este propósito, importa
salientar que no mercado liberalizado da Península Ibérica a evolução dos preços
de mercado de electricidade depende sobretudo de dois factores: i) da
meteorologia, nomeadamente do volume disponível de geração hidroeléctrica e
eólica; e ii) dos preços dos combustíveis no mercado internacional. Assim, e até
ao término do ano corrente, os volumes disponíveis de energia hidroeléctrica e
eólica podem impactar volumes de vendas e preços finais de energia da EDP,
ainda que já de maneira bastante reduzida. De igual forma, a volatilidade no
preço dos combustíveis, nomeadamente o carvão, o gás natural e o petróleo,
pode igualmente ter impacto nos preços de mercado de electricidade na
Península Ibérica, mas uma vez mais de forma reduzida, considerando inclusive
que a EDP leva a cabo coberturas financeiras que visam precisamente a
mitigação deste tipo de riscos.
Numa visão mais a médio/longo prazo, os principais desafios do sector
energético na Europa são maioritariamente desencadeados pela necessidade de
descarbonizar a economia, uma vez que a União Europeia já estabeleceu o
objectivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 80%
até 2050 face aos níveis de 1990, tendo sido já estabelecidos como objectivos
intermédios a redução de emissões em 20% e 40% para 2020 e 2030
respectivamente. Neste sentido, é expectável que a eficiência energética e as
renováveis sejam os principais instrumentos para a concretização destes
objectivos.

B.5.

B.6.

Descrição do grupo
e da posição do
Emitente no seio do
mesmo
Principais
accionistas

A EDP é a empresa-mãe do Grupo EDP, formado pela EDP e pelas sociedades
que com ela se encontram em relação de domínio ou de grupo, nos termos do
artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários.
Tanto quanto é do seu conhecimento, a estrutura actual de participações sociais
qualificadas da EDP, calculadas nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do Código dos
Valores Mobiliários é a seguinte:
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Accionistas

Nº acções

% Capital social
com direito de
voto

CHINA THREE GORGES
Participações detidas por entidades em relação de domínio ou de grupo
China Three Gorges (Europe), S.A.
Total

780.633.782

21,35%

780.633.782

21,35%

A Sociedade China Three Gorges (Europe) S.A. é integralmente detida pela China Three Gorges (Hong Kong) Co. Ltd, cuja totalidade do
capital social é detida pela China Three Gorges International Corporation que, por sua vez, é integralmente detida pela China Three Gorges
Corporation, a qual é detida pela República Popular da China.
CNIC CO. LTD.
Participações detidas por entidades em relação de domínio ou de grupo
Orise, S.a.r.l.
Total

110.435.491

3,02%

110.435.491

3,02%

A Sociedade Orise, S.a.r.l..é totalmente detida pela Kindbright Holdings Corp. Limited, cuja totalidade do capital social é detida pela CNIC
Co., Ltd. (anteriormente designada Guoxin International Investment Co., Ltd), que por sua vez é detida na totalidade do capital pela
República Popular da China.
Por força da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários são imputáveis à República Popular da China 24,37% dos
direitos de voto, resultantes da agregação das participações descritas anteriormente.
CAPITAL GROUP COMPANIES, INC.

548.071.919

14,99%

538.628.468

14,73%

251.180.889

6,87%

68.731.013

1,88%

Participações sob gestão por entidades em relação de domínio
Capital Research and Management Company
Capital Income Builder
Income Fund of America
Capital World Growth and Income Fund
Total

153.827.964

4,21%

548.071.919

14,99%

Capital Group Companies, Inc.'s é a empresa-mãe da Capital Research and Management Company ("CRMC"). CRMC é um consultor de
investimentos sediado nos Estados Unidos da América que administra fundos de investimento mútuo. CRMC administra activos de capital para
Capital Income Builder, Income Fund of America e Capital World Growth and Income Fund. As acções reportadas são detidas por fundos de
investimento mútuo sob gestão discricionária.
OPPIDUM CAPITAL, S.L.
Participações detidas directamente
Oppidum Capital, S.L.
Total

263.046.616

7,19%

263.046.616

7,19%

Por força da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, são imputáveis a Fernando Masaveu Herrero os direitos de
voto inerentes às participações detidas pelas sociedades Oppidum Capital, SL. e Flicka Forestal, SL. A sociedade Oppidum Capital, SL. é
detida em 55,9% pela Masaveu Internacional, SL. sendo os restantes 44,1% detidos pelo Liberbank, SA. Por seu turno, a Masaveu
Internacional, SL. é detida a 100% pela Corporación Masaveu, SA. A Corporación Masaveu, SA., de seu lado, é detida em 41,38% pela
Fundación María Cristina Masaveu Peterson, em 10,73% pela Flicka Forestal, SL. e em 0,03% por Fernando Masaveu Herrero. Fernando
Masaveu Herrero detém o domínio da Fundación María Cristina Masaveu Peterson, da Flicka Forestal, SL e da Peña Maria, S.L.. A sociedade
Flicka Forestal, SL detém 2.000.000 acções representativas do capital social da EDP, que correspondem a 0,05% dos direitos de voto. Além
disso, o cônjuge de Fernando Masaveu Herrero tem a titularidade de 2.020 ações representativas do capital social da EDP, correspondentes
a 0,000055% dos direitos de voto. Assim, no total, devem ser imputados a Fernando Masaveu Herrero 7,25% dos direitos de voto,
correspondentes a 265.065.136 acções representativas do capital social da EDP.
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Accionistas

% Capital social
com direito de
voto

Nº acções

BLACKROCK, INC.
Participações sob gestão por entidades em relação de domínio
BlackRock (Luxembourg) S.A.

49.282.565

1,35%

BlackRock (Netherlands) B.V.

776.486

0,02%

BlackRock Advisors (UK) Limited

1.046.389

0,03%

BlackRock Advisors, LLC

3.836.968

0,10%

BlackRock Asset Management Canada Limited

1.059.783

0,03%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

9.606.564

0,26%

18.662.688

0,51%

9.693

0,00%

BlackRock Asset Management Schweiz AG

11.076

0,00%

BlackRock Financial Management

45.287

0,00%

BlackRock Fund Advisors

32.320.429

0,88%

BlackRock Fund Managers Limited

16.462.044

0,45%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

32.735.889

0,90%

BlackRock International Limited

428.495

0,01%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

773.921

0,02%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

1.132.323

0,03%

BlackRock Investment Management, LLC

3.388.710

0,09%

BlackRock Japan Co Ltd

3.244.637

0,09%

BlackRock Life Limited

6.412.059

0,18%

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermogen

1.497.174

0,04%

182.733.180

5,00%

BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited

Total
INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT COMPANY (IPIC)
Participações detidas por entidades em relação de domínio ou de grupo
Senfora BV
Total

148.431.999

4,06%

148.431.999

4,06%

A sociedade Senfora BV, empresa ao abrigo da lei da Holanda, é detida na totalidade pela IPIC, uma empresa detida na globalidade pelo
Governo de Abu Dhabi.
GRUPO MILLENNIUM BCP + FUNDO DE PENSÕES
Fundação Millennium BCP
Participações sob gestão por entidades participadas
Fundo de Pensões do Grupo Millennium BCP
Total

350.000

0,01%

88.789.594

2,43%

89.139.594

2,44%

A Sociedade gestora do Fundo de Pensões do Grupo Millennium BCP exerce de forma independente os respectivos direitos de voto.
SONATRACH
Participações detidas directamente
Sonatrach
Total

87.007.433

2,38%

87.007.433

2,38%

QATAR INVESTMENT AUTHORITY
Participações detidas por entidades em relação de domínio ou de grupo
Qatar Holding LLC
Total

82.868.933

2,27%

82.868.933

2,27%

A Qatar Holding LLC é detida na totalidade pela Qatar Investment Authority.
NORGES BANK
Participações detidas directamente
Norges Bank
Total

76.132.634

2,08%

76.132.634

2,08%

EDP (ACÇÕES PRÓPRIAS)

22.056.438

0,60%

RESTANTES ACCIONISTAS

1.265.979.696

34,62%

TOTAL

3.656.537.715

100,00%

Nota: De acordo com o disposto no nº 3 do Art. 14º do Contrato de Sociedade da EDP não serão considerados os votos inerentes às
acções, emitidos por um accionista, em nome próprio ou como representante de outro, que excedam 25% da totalidade dos votos
correspondentes ao capital social.

A tabela acima inclui as acções detidas pelos membros dos órgãos de
administração e de fiscalização do Emitente, que à data do Prospecto são as
seguintes:
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Órgão

Membro

Número de
Acções

Conselho de Administração Executivo
António Luís Guerra Nunes Mexia

91.000

Nuno Maria Pestana de Almeida Alves

150.000

João Manuel Manso Neto

1.268

António Fernando Melo Martins da Costa

54.299

João Manuel Veríssimo Marques da Cruz

81.378

Miguel Stilwell de Andrade

140.000

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

7.382

Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira

8.333

Conselho Geral e de Supervisão
China Three Gorges Corporation

780.633.782

China Three Gorges (Europe) S.A.

780.633.782

Sonatrach

87.007.433

Fernando Maria Masaveu Herrero (1)

265.065.136

Banco Comercial Português, S.A.

89.139.594

Sonatrach

87.007.433

Senfora BV

148.431.999

João Carvalho das Neves

7.429

Vasco Joaquim Rocha Vieira

3.203

(1) Por força da alínea b), do n.º 1, do artigo 20.º do Código dos Valores
Mobiliários, são imputáveis a Fernando Maria Masaveu Herrero os direitos de
voto inerentes às participações detidas pelas sociedades Oppidum Capital, SL. e
Flicka Forestal, SL. A sociedade Oppidum Capital, SL. é detida em 55,9% pela
Masaveu Internacional, SL., sendo os restantes 44,1% detidos pelo Liberbank,
SA. A Masaveu Internacional, SL. é detida a 100% pela Corporación Masaveu,
SA., a qual é, por seu turno, detida em 41,38% pela Fundación María Cristina
Masaveu Peterson, em 10,73% pela Flicka Forestal, SL. e em 0,03% por
Fernando Masaveu Herrero. Fernando Masaveu Herrero detém o domínio da
Fundación María Cristina Masaveu Peterson, da Flicka Forestal, SL e da Peña
Maria, S. L.. A sociedade Flicka Forestal é titular de 2.000.000 acções
representativas do capital social da EDP, que correspondem a 0,05% dos
direitos de voto. Além disso, o cônjuge de Fernando Masaveu Herrero tem a
titularidade de 17.020 acções representativas do capital social da EDP,
correspondentes a 0,000465% dos direitos de voto. Adicionalmente, três
descendentes de Fernando Masaveu Herrero, no caso Pedro Masaveu
Compostizo, Jaime Masaveu Compostizo e Elias Masaveu Compostizo detém
cada um 500 acções representativas do capital social da EDP. Assim, no total,
devem ser imputados a Fernando Masaveu Herrero 7,25% dos direitos de voto,
correspondentes a 265.065.136 acções representativas do capital social da EDP.
A esta data, a EDP detém 22.056.438 acções próprias representativas de 0,60%
do seu capital social.
As acções do Emitente conferem todas os mesmos direitos, pelo que os direitos
de voto dos principais accionistas da sociedade acima identificados não diferem
dos direitos de voto dos restantes accionistas. A este propósito, deve ter-se
presente que, nos termos do número 3 do artigo 14.º dos Estatutos da EDP,
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actualmente em vigor, não serão considerados os votos emitidos por um
accionista, em nome próprio ou como representante de outro, que excedam
25% (vinte e cinco por cento) da totalidade dos votos correspondentes ao
capital social.

B.7.

Informação
financeira histórica
fundamental
seleccionada sobre
o Emitente

A EDP não é directa ou indirectamente controlada por qualquer accionista ou
qualquer outra pessoa ou entidade.
A análise da exploração e situação financeira da EDP cobre o período do
historial financeiro constituído pelos exercícios anuais completos auditados de
2013 a 2015 e a informação financeira não auditada intercalar com referência ao
1.º semestre findo em 30 de Junho de 2016 e com referência ao período de nove
meses findo em 30 de Setembro de 2016. As demonstrações financeiras
elencadas fazem parte do presente Prospecto e são integradas por remissão.
O quadro seguinte apresenta as principais rubricas, em termos consolidados, das
demonstrações das posições financeiras (balanços) e das demonstrações de
resultados da EDP que integram o historial financeiro:
Demonstração consolidada dos resultados
Milhares de Euros

2015

2014

2013**

Receitas de vendas e serviços de energia e outros
Custo com vendas de energia e outros

9 Meses 2016* 9 Meses 2015* 1º Sem. 2016* 1º Sem. 2015*
10.584.570
-6.321.152
4.263.418

11.604.777
-7.544.364
4.060.413

7.147.613
-4.177.858
2.969.755

7.947.694
-5.197.883
2.749.811

15.516.799
-10.062.093
5.454.706

16.293.883
-10.926.754
5.367.129

16.280.161
-10.829.364
5.450.797

Outros proveitos
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal e benefícios aos empregados
Outros custos

350.661
-674.416
-486.794
-560.330
-1.370.879
2.892.539

683.062
-657.964
-471.729
-622.687
-1.069.318
2.991.095

239.296
-435.743
-323.500
-383.054
-903.001
2.066.754

525.899
-434.189
-324.220
-386.353
-618.863
2.130.948

848.783
-920.608
-652.979
-805.944
-1.530.748
3.923.958

402.278
-896.959
-555.438
-674.617
-1.724.736
3.642.393

359.385
-909.770
-631.775
-670.628
-1.852.788
3.598.009

Provisões
Amortizações e imparidades

15.040
-1.115.131
1.792.448

-9.036
-1.058.374
1.923.685

5.025
-744.345
1.327.434

-3.275
-689.179
1.438.494

-16.056
-1.464.523
2.443.379

-52.095
-1.397.238
2.193.060

-54.538
-1.425.046
2.118.425

Proveitos financeiros
Custos financeiros
Equivalências patrimoniais em joint ventures e associadas

685.907
-1.320.856
-2.801

723.630
-1.349.385
-25.209

597.249
-1.004.980
-4.586

502.202
-866.449
-23.287

936.221
-1.768.736
-23.899

960.845
-1.532.742
15.094

890.159
-1.588.485
-14.166

1.154.698

1.272.721

915.117

1.050.960

1.586.965

1.636.257

1.405.933

-299.862
-60.561
-360.423

-235.871
-60.863
-296.734

-242.860
-58.834
-301.694

-193.803
-60.863
-254.666

-277.769
-62.054
-339.823

-310.952
-61.495
-372.447

-212.289
-212.289

794.275

975.987

613.423

796.294

1.247.142

1.263.810

1.193.644

615.028
179.247

735.919
240.068

472.171
141.252

586.809
209.485

912.703
334.439

1.040.448
223.362

794.275

975.987

613.423

796.294

1.247.142

1.263.810

1.005.091
188.553
1.193.644

0,17

0,20

0,13

0,16

0,25

0,29

0,28

Resultado antes de impostos e CESE
Impostos sobre lucros
Contribuição extraordinária para o sector energético (CESE)

Resultado líquido do período
Atribuível a:
Accionistas da EDP
Interesses não controláveis
Resultado líquido do período
Resultado por Acção (Básico e Diluído) - Euros

** Reexpressão originada pela adopção da IFRS 10 e 11
*As contas relativas a Setembro de 2016 e 2015, bem como a Junho de 2016 e 2015 não são auditadas.
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Demonstração da Posição Financeira Consolidada
Milhares de Euros

Set-2016*

Jun-2016*

23.034.884
5.470.437
3.373.774
790.737
175.241
32.753
572.287
67.249
2.558.399
554.547

22.986.269
5.529.735
3.377.361
759.326
170.324
32.918
445.976
115.996
2.773.208
496.123

22.773.716
5.524.634
3.388.588
664.011
200.206
36.465
272.498
101.087
3.211.231
444.257

20.523.100
5.813.026
3.321.286
872.974
224.457
37.399
218.747
174.591
3.052.139
780.877

19.454.099
6.017.802
3.253.144
645.421
212.483
29.180
320.590
98.994
3.188.179
522.852

Depósitos colaterais associados à dívida financeira
Total dos Activos Não Correntes

30.543
36.660.851

36.049
36.723.285

66.855
36.683.548

388.808
35.407.404

420.081
34.162.825

Inventários
Clientes
Devedores e outros activos de actividades comerciais
Outros devedores e outros activos
Impostos a receber
Activos financeiros ao justo valor através dos resultados
Depósitos colaterais associados à dívida financeira
Caixa e equivalentes de caixa
Activos detidos para venda
Total dos Activos Correntes
Total do Activo

223.831
1.866.868
1.194.481
252.504
263.069
10.581
45.828
1.676.854
5.534.016
42.194.867

211.092
1.843.313
1.343.855
295.790
342.435
7.508
34.817
1.528.753
5.607.563
42.330.848

204.206
1.895.517
1.573.383
443.118
314.867
9.288
13.060
1.245.449
154.529
5.853.417
42.536.965

266.456
1.945.103
1.734.129
318.848
371.653
10.665
40.362
2.613.995
164.402
7.465.613
42.873.017

264.788
2.181.903
1.820.900
306.579
433.052
4.217
18.729
2.156.707
715.837
7.902.712
42.065.537

Capitais Próprios
Capital
Acções próprias
Prémios de emissão de acções
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido atribuível aos accionistas da EDP
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas da EDP
Interesses não controláveis
Total dos Capitais Próprios

3.656.538
-62.525
503.923
4.253.762
615.028
8.966.726
4.153.580
13.120.306

3.656.538
-61.891
503.923
4.142.008
472.171
8.712.749
4.281.300
12.994.049

3.656.538
-62.691
503.923
3.659.302
912.703
8.669.775
3.451.718
12.121.493

3.656.538
-69.931
503.923
3.550.487
1.040.448
8.681.465
3.287.679
11.969.144

3.656.538
-85.573
503.923
3.365.777
1.005.091
8.445.756
3.082.146
11.527.902

Passivo
Dívida financeira
Benefícios aos empregados
Provisões para riscos e encargos
Passivos por impostos diferidos
Parcerias institucionais nos EUA
Credores e outros passivos de actividades comerciais
Outros credores e outros passivos
Total dos Passivos Não Correntes

15.964.653
1.593.474
470.334
732.400
1.870.651
1.214.535
652.169
22.498.216

16.426.484
1.627.087
483.210
739.011
1.932.872
1.301.762
747.647
23.258.073

15.653.876
1.647.730
481.439
794.983
1.956.217
1.237.274
548.136
22.319.655

16.400.827
1.682.988
463.975
804.744
1.801.963
1.269.476
517.486
22.941.459

15.600.723
1.751.066
354.233
759.092
1.508.495
1.251.192
326.570
21.551.371

Dívida financeira
Benefícios aos empregados
Provisões para riscos e encargos
Conta de hidraulicidade
Credores e outros passivos de actividades comerciais
Outros credores e outros passivos
Impostos a pagar
Passivos detidos para venda
Total dos Passivos Correntes
Total do Passivo
Total dos Capitais Próprios e Passivo

2.325.282
174.601
25.163
4.081
2.863.280
280.360
903.578
6.576.345
29.074.561
42.194.867

2.250.168
174.667
27.995
6.553
2.548.687
219.776
850.880
6.078.726
29.336.799
42.330.848

3.616.664
175.763
24.633
11.417
3.380.358
311.575
517.380
58.028
8.095.818
30.415.473
42.536.966

3.897.356
197.285
21.564
1.010
3.182.255
235.795
415.821
11.328
7.962.414
30.903.873
42.873.017

4.158.086
183.469
27.437
35.641
3.219.936
209.651
574.080
577.964
8.986.264
30.537.635
42.065.537

Activo
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Goodwill
Investimentos financeiros em joint ventures e associadas
Activos financeiros disponíveis para venda
Propriedades de investimento
Activos por impostos diferidos
Clientes
Devedores e outros activos de actividades comerciais
Outros devedores e outros activos

2015

2014

2013**

** Reexpressão originada pela adopção da IFRS 10 e 11
*As contas relativas a Setembro de 2016 e 2015, bem como a Junho de 2016 e 2015 não são auditadas.

B.8.

B.9.

Informações
financeiras pro
forma fundamentais
seleccionadas
Previsão ou
estimativa de lucros

Não Aplicável. As informações financeiras incluídas neste Prospecto constituem
informação histórica relativa à EDP e não informação financeira pro forma.
A EDP prevê, em função das demonstrações financeiras relativas ao período de
9 meses findo em 30 de Setembro de 2016, do orçamento aprovado pelo
Conselho de Administração Executivo para o exercício de 2016 e com base na
melhor informação disponível da respectiva actividade operacional e financeira,
que o EBITDA de 2016 seja de cerca de 3.750 milhões de euros no acumulado
do ano de 2016, prevendo ainda que o seu resultado líquido atribuível a
accionistas da EDP deverá ser de cerca de 950 milhões de euros no mesmo
período, mantendo-se assim a previsão anunciada ao mercado pela EDP a 29 de
Julho de 2016, posteriormente reiterada a 4 de Novembro de 2016.
Estas previsões não representam uma descrição de facto e não devem ser
interpretadas como tal por potenciais investidores. Antes, são uma declaração de
expectativas e pressuposições da EDP relativamente ao EBITDA e ao resultado
líquido atribuível a accionistas da EDP.
Estas previsões envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas
(designadamente quanto aos respectivos efeitos) e outros factores que podem
conduzir a que os resultados concretos, a performance efectiva ou a
concretização de objectivos da EDP ou os resultados do sector, sejam
significativamente diferentes dos que constam ou estão implícitos nestas
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previsões. Estas previsões baseiam-se em pressupostos da EDP em relação às
suas actuais e futuras estratégias de negócio e do contexto em que o Grupo
espera vir a desenvolver a sua actividade no futuro, os quais não são, conforme
descrito abaixo, total ou parcialmente, controláveis pela EDP.
Tendo em conta esta situação, os potenciais investidores deverão ponderar
cuidadosamente estas declarações ou menções relativas ao futuro previamente à
tomada de qualquer decisão de investimento relativamente às Acções e não
deverão tomá-las baseando-se apenas nestas previsões.
A informação financeira apresentada foi preparada numa base consistente com
as políticas contabilísticas do Grupo EDP.
Os factores e pressupostos subjacentes às previsões referidas são os que se
apresentam de seguida:
a)

Factores sobre os quais a EDP não tem capacidade de influência

Força maior: A EDP pressupõe que não ocorrerão eventos inesperados com
potencial impacto negativo nas operações do Grupo, como sejam fogos,
terramotos ou inundações.
Legislação: Na sua previsão, a EDP pressupõe que não ocorrerão alterações
materiais em termos regulatórios ou fiscais.
Meteorologia: A EDP opera centrais cuja actividade operacional depende das
condições meteorológicas, sobre as quais a EDP não detém qualquer influência.
Os volumes de geração previstos podem provar-se errados. A EDP pressupõe a
sua previsão com base em anos de séries estatísticas empíricas de hidraulicidade
e eolicidade.
Tempos de interrupção: As centrais podem sofrer interrupções devido a
problemas técnicos imprevisíveis, os quais a EDP não antecipa, mas cuja
ocorrência poderá afectar a sua previsão.
Taxas de juro: A EDP baseia a sua previsão na manutenção do actual nível de
taxas de juro, independentemente de eventuais desenvolvimentos nos mercados,
o que não pode garantir.
Taxas de câmbio: A EDP baseia a sua previsão na manutenção do actual nível
de taxas de câmbio, independentemente de eventuais desenvolvimentos nos
mercados, o que não pode garantir.
Preços de commodities: A EDP baseia a sua previsão na manutenção do actual
nível de preços de commodities, independentemente de eventuais
desenvolvimentos nos mercados, o que não pode garantir.
Análise à recuperabilidade dos investimentos: A EDP baseia a sua previsão na
actual valorização dos seus investimentos, independentemente do resultado de
recorrentes análises à recuperabilidade dos referidos investimentos.
b)

Factores sobre os quais a EDP tem limitada capacidade de influência

A EDP considerou na sua previsão que a sua actividade operacional manterá
uma performance em linha com o seu desempenho em condições normais e no
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seguimento do que foi reportado com referência ao período de nove meses
findo a 30 de Setembro de 2016.
A informação financeira prospectiva incorpora o impacto previsto das
operações de recompra de obrigações, comunicadas ao mercado em 7 de
Novembro e 2 de Dezembro de 2016;
A EDP prevê aderir ao regime de reavaliação fiscal dos activos previsto no
Decreto Lei nº 66/2016 de 3 de Novembro, tendo o respectivo efeito em
imposto sobre o rendimento sido considerado na preparação da informação
financeira prospectiva.
Adicionalmente, não são esperados outros eventos excepcionais com impacto
significativo, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista
financeiro.
Neste sentido, a realização das previsões divulgadas é baseada em eventos
futuros e em acontecimentos que a EDP espera que ocorram e dependerá da
verificação de um conjunto de pressupostos que envolvem factores que estão
significativamente ou inteiramente fora do controlo da EDP, incluindo os
pressupostos sobre tendências em indicadores macroeconómicos e a evolução
deles resultante. Visto que estas previsões são baseadas em eventos futuros e,
nomeadamente, em iniciativas de gestão, estas são caracterizadas pela
subjectividade e imprevisibilidade, especialmente em termos de risco de que os
eventos previstos e acções possam não ter lugar, possam ocorrer num momento
diferente ou de forma diferente da antecipada. Mais ainda, estas previsões não
precludem a possibilidade de certos eventos e acções poderem não ter sido
previstos no momento em que foram elaboradas.
Consequentemente, a diferença entre os resultados reais e os resultados
previstos do Grupo podem ser substanciais.

B.10.

B.11.

Reservas expressas
no relatório de
auditoria das
informações
financeiras
históricas
Capital de
exploração do
Emitente

Secção C – Valores Mobiliários
C.1.
Tipo e categoria dos
valores mobiliários
a oferecer e a
admitir à
negociação

Nos termos do Regulamento dos Prospectos, a KPMG & Associados, SROC,
S.A. pronunciou-se sobre a adequação da realização das previsões a partir dos
pressupostos declarados e sobre a coerência da base contabilística utilizada para
a previsão com as políticas contabilísticas da EDP. O relatório da KPMG &
Associados, SROC, S.A. está incluído no Anexo A ao presente Prospecto.
As demonstrações financeiras consolidadas da EDP referentes aos exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2013, de 2014 e de 2015 foram objecto de
auditoria e o respectivo relatório não contém reservas ou declarações de
exoneração de responsabilidade.
O Emitente declara que, na sua opinião, a liquidez gerada pela sua actividade, a
nível consolidado, e a sua capacidade de endividamento de curto e médio e
longo prazo são suficientes para fazer face às suas necessidades de fundo de
maneio nos próximos 12 meses.
As Acções são ordinárias, escriturais, nominativas, com o valor nominal de um
Euro cada.
As Acções são nominativas e escriturais e encontram-se inscritas na Central de
Valores Mobiliários, na presente data, com o código ISIN PTEDPZAM0009.
Contudo, após a admissão à negociação, as Acções passarão a ter o código ISIN
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C.2.
C.3.

C.4.

Moeda em que os
valores mobiliários
são emitidos
Número de acções
emitidas e valor
nominal
Direitos associados
aos valores
mobiliários

PTEDP0AM0009 correspondente às acções ordinárias representativas do capital
social da EDP já admitidas à negociação à data do presente Prospecto.
As Acções que representam actualmente o capital social da EDP encontram-se
emitidas em Euros.
Na data do presente Prospecto o capital social da EDP é de € 3.656.537.715,00,
sendo representado por 3.656.537.715 acções ordinárias, escriturais e
nominativas com o valor nominal de um Euro cada e encontra-se integralmente
subscrito e realizado.
As Acções são livremente transmissíveis e negociáveis e conferem aos seus
detentores os mesmos direitos que as restantes acções, incluindo no que respeita
ao direito a receber dividendos.
Após a admissão no mercado regulamentado Euronext Lisbon, as Acções serão
fungíveis com as demais acções representativas do capital social da EDP.

C.5.
C.6.

C.7.

Restrições à livre
transferência dos
títulos
Admissão à
negociação

Política de
dividendos

Os titulares de acções da EDP têm, nos termos dos estatutos da EDP e nos
termos da lei, nomeadamente, o direito à participação nos lucros (após
deduzidas as importâncias necessárias à formação ou reconstituição da reserva
legal, e conforme deliberado pela Assembleia Geral), o direito a participar na
Assembleia Geral e de aí exercer o seu direito de voto, o direito à partilha do
património em caso de dissolução, o direito de preferência na subscrição de
novas acções em casos de aumentos de capital por entradas em dinheiro em que
o respectivo direito não seja limitado ou suprimido, o direito a receber novas
acções da Sociedade em operações de aumento de capital por incorporação de
reservas, e o direito à informação.
Não existem quaisquer restrições estatutárias e/ou legais à transmissibilidade das
Acções, sendo estas livremente transmissíveis nos termos da lei.
A Euronext deferiu o pedido de admissão à negociação no mercado
regulamentado Euronext Lisbon de 568.797.735 Acções, as quais se espera
serem admitidas no dia 27 de Dezembro de 2016.
As restantes acções representativas do capital social da EDP já se encontravam
admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido
pela Euronext.
A EDP tem seguido anualmente uma política sustentada de distribuição de
dividendos que procura conciliar, por um lado, a estrita observância das
disposições legais e estatutárias relevantes, e, por outro lado, a partilha com
todos os seus accionistas de uma parcela relevante do valor criado pelo Grupo
em harmonia com as condições concretas da empresa e do mercado. A
prossecução desta política visa permitir a obtenção, pelos accionistas, de um
adequado retorno sobre o seu investimento, sem comprometer a conservação
do valor da empresa.
Em consonância com essa política, apresentam-se de seguida os valores dos
dividendos distribuídos pela EDP, nos últimos três mandatos dos órgãos sociais:
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Ano

D ata A p rovação

D ata P ag am en to

D i vi d en d o B ru to

2006

12/04/2007

04/05/2007

0.110

2007

10/04/2008

08/05/2008

0.125

2008

15/04/2009

14/05/2009

0.140

2009

16/04/2010

13/05/2010

0.155

2010

14/04/2011

13/05/2011

0.170

2011

17/04/2012

16/05/2012

0.185

2012

06/05/2013

23/05/2013

0.185

2013

12/05/2014

29/05/2014

0.185

2014

21/04/2015

14/05/2015

0.185

2015

19/04/2016

18/05/2016

0.185

Em relação ao exercício de 2015, o Conselho de Administração Executivo da
EDP submeteu à aprovação da Assembleia Geral, realizada em 19 de Abril de
2016, uma proposta de aplicação do resultado líquido, do qual 676,5 milhões de
euros se destinavam à distribuição aos accionistas sob a forma de dividendos. A
proposta foi aprovada por maioria de votos (99,9995%) na Assembleia Geral,
tendo sido colocado a pagamento, em 18 de Maio de 2016, um dividendo bruto
de 18,5c€ euros por cada acção.
A EDP entende que uma relação transparente com os investidores e com o
mercado envolve a definição de critérios claros e objectivos razoáveis quanto à
política de distribuição de dividendos, conforme tem sido salientado pela
crescente exigência por parte da comunidade de investidores face à instabilidade
dos mercados de capitais que se tem feito a sentir nos últimos anos.
Neste sentido, no último evento “Capital Markets Day”, realizado no dia 5 de
Maio de 2016, com investidores e analistas, tanto nacionais como estrangeiros,
foi revista a política de dividendos, sendo agora o objectivo do Conselho de
Administração Executivo propor à Assembleia Geral de Accionistas um
aumento do dividendo bruto para 19c€ por acção já no ano de 2016.
Adicionalmente, o compromisso passou a ser propor anualmente à Assembleia
Geral de Accionistas um payout entre 65%-75% do resultado líquido recorrente,
tendo como mínimo o pagamento de um dividendo por acção igual ao último
dividendo pago.
A estratégia da EDP deve conduzir ao crescimento, desalavancagem financeira,
mantendo o perfil de risco baixo e remunerações atractivas, permitindo-lhe ter
um perfil diferenciado entre as sociedades europeias do sector da energia.
Secção D – Riscos
D.1.
Principais riscos
específicos do
Emitente ou do seu
sector de actividade

O investimento nas Acções da EDP envolve riscos. Antes de ser tomada
qualquer decisão de investimento dever-se-á ponderar toda a informação contida
neste Prospecto ou nele incluída por remissão, incluindo os riscos seguintes
riscos. A ocorrência de qualquer um dos acontecimentos a seguir descritos
poderá reflectir-se de forma adversa na actividade, situação financeira ou
resultados operacionais da EDP. Em tal caso, o valor de mercado das Acções da
EDP poderá descer e é possível que os investidores possam vir a perder a
totalidade ou parte do seu investimento nas Acções da EDP.
Os riscos abaixo descritos são aqueles que a EDP considera serem materiais,
mas podem não ser os únicos factores de risco e incertezas que a EDP tenha de
enfrentar. É possível que outros riscos, presentemente desconhecidos, ou que
não são para já considerados como materiais, possam ter uma consequência
material adversa na actividade, situação financeira ou resultados operacionais da
EDP ou que resultem em outros acontecimentos que poderiam conduzir a uma
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diminuição no valor das Ações da EDP. A EDP não pode assegurar que,
perante a ocorrência de cenários adversos, as políticas e procedimentos por si
utilizados na identificação, acompanhamento e gestão dos riscos sejam eficazes.
A ordem pela qual os seguintes riscos são apresentados não constitui qualquer
indicação relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou magnitude do seu
impacto.
Este Prospecto contém igualmente, declarações sobre factos futuros que
implicam riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente
dos previstos nestas declarações sobre factos futuros devido a determinados
factores, incluindo os riscos enfrentados pela EDP, discutidos abaixo e noutras
partes do presente Prospecto.
Riscos relacionados com a actividade da EDP















A actividade da EDP está exposta à incerteza do ambiente macroeconómico
global e, em particular, aos desenvolvimentos nas economias dos principais
países onde opera, nomeadamente de Portugal, Espanha, Brasil e Estados
Unidos da América;
Poderão ser implementadas medidas adicionais pelo Estado Português na
sequência do PAEF de forma a limitar o aumento dos preços da energia;
As condições dos mercados financeiros poderão afectar adversamente a
capacidade da EDP para obter financiamento, incrementando a sua
exposição ao risco de liquidez e aumentando o custo da sua dívida;
Os resultados operacionais da EDP são fortemente afectados pelas normas
legais e regulamentares implementadas por várias entidades públicas nas
várias jurisdições em que esta opera;
Nas actividades de redes reguladas de distribuição de energia, as revisões
regulatórias periódicas podem implicar perdas significativas de proveitos
regulados;
Os fluxos de caixa da EDP podem sofrer um impacto adverso em resultado
de possíveis alterações nos montantes e calendarização da recuperação dos
activos regulatórios dos sistemas regulados de energia;
As concessões, licenças e autorizações podem, em alguns casos, ser
concedidas apenas por determinados períodos de tempo ou podem estar
sujeitas a cessação antecipada, revogação ou resgate em determinadas
circunstâncias, incluindo em resultado de acções judiciais, impugnações,
litígios, alterações legais ou regulamentares ou incumprimento das
condições da concessão, licença ou autorização em causa;
A EDP não pode prever, ou sequer excluir, medidas regulatórias ou legais,
que possam ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira
e nos resultados operacionais da EDP;
As actividades da EDP estão sujeitas a numerosos regulamentos ambientais
que poderão ter um efeito adverso e substancial na sua actividade, situação
financeira, perspectivas ou resultados operacionais;
Embora os investimentos da EDP, passados e planeados, em novas
instalações de produção de electricidade assumam que as licenças de
emissão de CO2 se tornarão gradualmente mais restritas ao longo do
tempo, a EDP continua a operar de acordo com as suas práticas actuais de
gestão de risco de CO2 e de acordo com a legislação e regulamentação em
vigor relativas a estas emissões;
A legislação ambiental, além da relativa ao CO2, pode requerer
investimentos adicionais por parte da EDP, com impacto na actividade e
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resultados da EDP;
A EDP suportou e continuará a suportar despesas de capital e operacionais
e outros custos no cumprimento das normas legais e regulamentares de
segurança e ambientais nas jurisdições em que opera;
Em determinadas jurisdições a EDP pode estar obrigada por lei ou
contratualmente a desmantelar as suas instalações e a restaurar o local
relacionado, de acordo com um padrão especificado, no final do prazo de
funcionamento;
A rentabilidade de projectos de energias renováveis detidos pela EDP
através da EDP Renováveis, estejam já em operação comercial ou em
desenvolvimento, depende materialmente de políticas e quadros
regulamentares que apoiam activamente projectos de energias renováveis, o
que a alterar-se pode impactar adversamente a actividade, situação
financeira, e resultados operacionais da EDP;
A rentabilidade operacional dos activos de produção de electricidade da
EDP depende de diversos factores;
A actividade da EDP é gerida recorrendo a instrumentos financeiros de
cobertura de risco e contractos de longo prazo, cujas utilização e eficácia
futuras a EDP não consegue prever;
Os preços de electricidade podem sofrer quedas significativas e por longos
períodos de tempo o que afectaria materialmente a actividade da EDP de
produção de electricidade em mercado;
A margem bruta dos centros electroprodutores térmicos da EDP em
mercado pode ser significativamente afectada pelas condições dos mercados
de electricidade de combustíveis;
Adicionalmente, os centros electroprodutores térmicos da EDP necessitam
de ter acesso imediato aos combustíveis fósseis, especialmente carvão e gás
natural, assim como água para refrigeração, de modo a produzir
electricidade;
A EDP opera diversos activos de produção de electricidade com preço de
venda ou margem bruta contratada para um período definido de tempo,
findo o qual as receitas destes activos podem apresentar quedas
significativas;
A rentabilidade da EDP pode ser afectada por mudanças significativas na
procura de energia em cada um dos países onde opera;
Os activos de produção de electricidade da EDP em funcionamento e em
desenvolvimento podem estar sujeitos a concorrência crescente nos
respectivos mercados ou regiões;
Alterações na capacidade das redes de interligação ou transporte de
electricidade e gás nos mercados onde a EDP opera podem afectar
significativamente a rentabilidade das actividades de produção de
electricidade e comercialização de electricidade e gás da EDP;
Eventuais alterações climáticas que ocorram com o decorrer do tempo, e
afectem os padrões habituais de temperatura, afluência hidrológica ou
disponibilidade de recursos eólicos, poderão impactar as receitas com a
operação dos centros electroprodutores;
A EDP pode não ter sucesso nos seus projectos de desenvolvimento de
nova capacidade de produção eléctrica
A EDP pode deparar-se com problemas e atrasos na construção ou ligação
à rede dos seus activos de produção e distribuição de electricidade;
As receitas da EDP dependem fortemente do desempenho eficaz do
equipamento que utiliza na exploração dos seus centros electroprodutores e
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D.3.

Informação de base
sobre os principais
riscos específicos
dos valores
mobiliários







nas suas redes de distribuição de electricidade e gás natural;
A rentabilidade da actividade de comercialização de electricidade e gás
natural em Portugal e Espanha pode ser reduzida devido a aumento da
pressão da concorrência ou alterações de enquadramento regulatório;
A EDP está exposta ao risco de contraparte em algumas das suas
actividades;
A EDP pode não conseguir executar com sucesso a estratégia de negócio
que definiu;
A EDP tem de acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas que
ocorrem num sector em rápido desenvolvimento para manter e aumentar a
sua competitividade;
A EDP detém participações maioritárias em sociedades não inteiramente
detidas pelo Grupo EDP;
A EDP está exposta a riscos reputacionais, designadamente emergentes de
rumores que afectem a sua imagem e relacionamento com os clientes;
A EDP não consegue estar plenamente segurada ou segurada contra todos
os potenciais riscos e pode ficar sujeita a prémios de seguro mais elevados;
O envolvimento da EDP em actividades internacionais submete-a a riscos
específicos, nomeadamente riscos de moeda estrangeira;
A EDP poderá não conseguir financiar as suas despesas de capital
planeadas;
A posição financeira da EDP pode ser adversamente afectada por uma série
de factores, incluindo restrições em acordos de empréstimo e dívida,
alterações às notações de crédito da EDP e alterações adversas e
volatilidade nos mercados globais de crédito;
A EDP pode suportar custos futuros relacionados com os planos de
benefícios dos seus trabalhadores acima do esperado;
As falhas do sistema de tecnologias da informação (TI) poderão afectar as
operações da EDP;
Os activos da EDP poderão ser danificados por catástrofes naturais ou
provocadas pelo homem e a EDP poderá, consequentemente, enfrentar
responsabilidade civil ou outros prejuízos;
A EDP é parte em determinados processos contenciosos;
A EDP poderá ter dificuldades na contratação e retenção de membros dos
órgãos sociais e pessoal qualificado;
Litígios laborais ou outras acções de natureza sindical podem criar
problemas ou tornar mais dispendiosa a actividade da EDP;
A EDP poderá ser parte de fusões e/ou aquisições, parcerias e/ou
alienações, as quais poderão ter efeitos negativos a médio e longo prazo;
Certas disposições da lei portuguesa e dos Estatutos poderão ter o efeito de
impedir uma mudança de controlo na EDP;
A previsão de lucros divulgada pela EDP pode revelar-se incorrecta.
O Emitente não pode garantir qualquer preço de negociação das suas
acções em mercado;
As flutuações da taxa de câmbio podem ter um impacto significativo no
valor das Acções;
O preço de mercado das Acções poderá ser negativamente afectado por
vendas de acções por parte dos actuais accionistas;
Os direitos dos investidores enquanto accionistas serão regidos pelo direito
português, podendo alguns aspectos diferir dos direitos reconhecidos a
accionistas por ordenamentos jurídicos que não o português.
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A EDP pode não ser capaz de pagar dividendos de acordo com a sua
política de dividendos;
Quaisquer aumentos do capital da EDP podem ter um impacto negativo no
preço das acções e os accionistas existentes poderão sofrer uma diluição do
capital por eles detido na medida em que não sejam capazes de participar
em tais aumentos de capital.

Secção E - Oferta
E.1.

Receitas líquidas
totais e estimativa
das despesas totais
da emissão

Não Aplicável. Não é lançada uma oferta para a aquisição das Acções ao abrigo
do presente Prospecto nem se autoriza a utilização do presente Prospecto para
uma oferta posterior das Acções.
No âmbito da 8.ª fase do processo de reprivatização do capital social da EDP,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2011, de 26 de Outubro, foram alienadas
à China Three Gorges International (Europe), S.A. 780.633.782 acções
representativas de 21,35% do capital social e dos direitos de voto da EDP, das
quais 568.797.735 acções representativas de cerca de 15,56% não se
encontravam admitidos à negociação, por pertencerem a uma categoria especial
que englobava as acções detidas por entes públicos (categoria B). De acordo
com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 52-A/2011, de 7 de Dezembro,
foi estabelecido um período de indisponibilidade aplicável à totalidade das
acções alienadas durante quatro anos, que se iniciaria a partir da Data de
Conclusão (tal como definida no Acordo de Venda Directa de Referência) que
ocorreu a 11 de Maio de 2012.
Na sequência da referida alienação e concomitante alteração de categoria, e nos
termos do disposto nos artigos 227.º e seguintes do Código dos Valores
Mobiliários, dos quais resulta que as acções da mesma categoria devem estar
todas admitidas a negociação, são agora admitidas à negociação as referidas
568.797.735 acções representativas de cerca de 15,56% do capital social da EDP
e dos direitos de voto da EDP.

E.2a

E.3.
E.4.

E.5.

Motivos da Oferta,
afectação das
receitas, montante
líquido estimado
das receitas
Termos e condições
da Oferta
Interesses
significativos para a
Emissão/Oferta e
situações de conflito
de interesses
Nome da pessoa ou
entidade que
propõe a venda dos
valores mobiliários.
Acordos de
bloqueio (lock-up)

O presente Prospecto diz, assim, respeito à admissão à negociação de
568.797.735 Acções da EDP, adquiridas nos termos descritos. A Euronext
deferiu o pedido de admissão à negociação da Acções no mercado
regulamentado Euronext Lisbon, as quais se espera serem admitidas no dia 27
de Dezembro de 2016.
Não Aplicável. Ver E.1 supra.

Não Aplicável. Ver E.1 supra.
Não Aplicável. Ver E.1 supra.

Não Aplicável. Ver E.1 supra.
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E.6.

E.7.

Indicar o montante
e a percentagem de
diluição imediata
resultante da Oferta
Despesas estimadas
cobradas ao
investidor pelo
Emitente

Não Aplicável. Ver E.1 supra.

Não Aplicável. Ver E.1 supra.
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2. FACTORES DE RISCO
O investimento nas Acções da EDP envolve riscos. Antes de ser tomada qualquer decisão de investimento dever-se-á
ponderar toda a informação contida neste Prospecto ou nele incluída por remissão, incluindo os seguintes factores de
risco. A ocorrência de qualquer um dos acontecimentos a seguir descritos poderá reflectir-se de forma adversa na
actividade, situação financeira ou resultados operacionais da EDP. Em tal caso, o valor de mercado das Acções da
EDP poderá descer e é possível que os investidores possam vir a perder a totalidade ou parte do seu investimento nas
Acções da EDP.
Os factores de risco abaixo descritos são aqueles que a EDP considera serem materiais, mas podem não ser os únicos
factores de risco e incertezas que a EDP tenha de enfrentar. É possível que outros factores de risco, presentemente
desconhecidos, ou que não são para já considerados como materiais, possam ter uma consequência material adversa na
actividade, situação financeira ou resultados operacionais da EDP ou que resultem em outros acontecimentos que
poderiam conduzir a uma diminuição no valor das Acções da EDP.
A EDP não pode assegurar que, perante a ocorrência de cenários adversos, as políticas e procedimentos por si
utilizados na identificação, acompanhamento e gestão dos riscos sejam eficazes. A ordem pela qual os seguintes
factores de risco são apresentados não constitui qualquer indicação relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou
magnitude do seu impacto.
Este Prospecto contém igualmente, declarações sobre factos futuros que implicam riscos e incertezas. Os resultados
reais podem diferir materialmente dos previstos nestas declarações sobre factos futuros devido a determinados factores,
incluindo os riscos enfrentados pela EDP, discutidos abaixo e noutras partes do presente Prospecto.
2.1.

Factores de risco relacionados com a actividade do Emitente

2.1.1. A actividade da EDP está exposta à incerteza do ambiente macroeconómico
global e, em particular, aos desenvolvimentos nas economias dos principais países
onde opera, nomeadamente de Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos da
América
A nível global, a economia e o sistema financeiro têm atravessado um período de significativa
turbulência e incertezas. A União Europeia, e especificamente alguns países da zona Euro, como
Portugal e Espanha, onde a EDP tem uma presença significativa, têm sido particularmente
afectados.
Como membros da união monetária da Zona Euro, Portugal e Espanha mantêm com os seus
restantes parceiros da Zona Euro compromissos exigentes ao nível da manutenção do equilíbrio
das contas públicas e de um nível sustentável de dívida pública. A 1 de Janeiro de 2013 entrou em
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vigor o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária
(também denominado Pacto Orçamental), segundo o qual os países da zona Euro devem, entre
outras exigências, apresentar um défice público anual inferior a 3% e o rácio de dívida pública sobre
o PIB deverá ser inferior a 60%. De acordo com o Eurostat, em 2015, o défice público foi de 4,4%
em Portugal e 5,1% em Espanha enquanto o rácio de divida pública sobre o PIB fixou-se em 129%
em Portugal e 99% em Espanha. Para além disso, o sector bancário em Portugal e em Espanha tem
sofrido e pode continuar a sofrer necessidades relevantes de reforços de capital os quais podem vir
a constituir uma pressão adicional sobre as contas públicas destes países. De notar que em 2011,
preocupações em relação à sustentabilidade das contas públicas portuguesas, levaram a uma forte
subida do custo de financiamento da dívida soberana portuguesa o que levou Portugal a recorrer a
um Plano de Assistência Económica e Financeira (“PAEF”) patrocinado pela Comissão Europeia,
Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, o qual foi dado como concluído em
2014.
O insucesso das políticas de consolidação das contas públicas podem implicar riscos e penalizações
muito significativos para as economias de Portugal e/ou Espanha, quer por via de sanções
pecuniárias, retirada de acesso aos programas de compra de activos ou de cedência de liquidez do
BCE, ou outras que venham a ser definidas. Por outro lado, eventuais alterações de orientação
política em alguns países da zona Euro, poderão implicar alterações no quadro vigente da zona
Euro o que poderia levar a uma deterioração das condições de financiamento de Portugal e/ou
Espanha, podendo levar à adopção de medidas que afectassem a EDP em termos de fluxo de caixa,
situação liquida ou resultado líquido.
A EDP não consegue prever como o ciclo económico se irá desenvolver a curto prazo ou nos
próximos anos ou se haverá uma nova deterioração do ciclo económico global nos países onde
opera. Qualquer deterioração nas condições económicas e dos mercados financeiros globais (em
particular alterações negativas ao nível do risco de crédito de Portugal, Espanha, Brasil e EUA), da
solvabilidade dos bancos internacionais, ou alterações na zona Euro (incluindo a sua composição e
as políticas monetárias e orçamentais adoptadas), poderão afectar, adversa e significativamente, a
actividade da EDP, a sua situação financeira e os seus resultados operacionais.
2.1.2. Poderão ser implementadas medidas adicionais pelo Estado Português na
sequência do PAEF de forma a limitar o aumento dos preços da energia.
No contexto do PAEF, foi implementado um conjunto de medidas por forma a garantir a
sustentabilidade financeira do Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), tendo como objectivo a curto
prazo, controlar, e a médio prazo, eliminar gradualmente a dívida tarifária existente no SEN. As
medidas inicialmente contempladas no PAEF para o sector energético foram, em larga medida,
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implementadas, tendo a dívida tarifária do SEN estabilizado em cerca de 5,2 mil milhões de euros a
Dezembro de 2015. O actual Governo pode vir a implementar medidas adicionais e de diversa
natureza para reduzir os custos do sector. Muito embora o âmbito e os termos e condições
concretos de tais medidas e da sua implementação não sejam conhecidos, quando e se
implementadas e dependendo dos termos em que o vierem a ser, tais medidas poderão afectar
adversa e significativamente a actividade, a condição financeira e os resultados operacionais da
EDP.
2.1.3. As condições dos mercados financeiros poderão afectar adversamente a
capacidade da EDP para obter financiamento, incrementando a sua exposição ao
risco de liquidez e aumentando o custo da sua dívida
No financiamento das suas necessidades de capital, a EDP utiliza fundos gerados pela sua
actividade, conjuntamente com financiamento ao abrigo de linhas de crédito e emissões de valores
mobiliários representativos de dívida.
Com o objectivo de estimular a economia da Zona Euro, o Banco Central Europeu (BCE), deu
início em 2015 a um programa de grande dimensão de compra de dívida pública de países da zona
Euro. Em 2016, o BCE deu início a um programa de compra de obrigações de empresas Europeias.
Ambos os programas têm como critério comprar apenas obrigações de Estados e empresas da zona
Euro com um rating de crédito investment grade atribuído por pelo menos uma das seguintes agencias
de rating: S&P, Moody’s, Fitch e DBRS. O BCE mantem também actualmente taxas historicamente
baixas de financiamento aos bancos da Zona Euro. Assim, as condições de financiamento da
República Portuguesa e do Reino de Espanha, dos sectores bancários dos dois países, assim como
directa e indirectamente as condições de financiamento da EDP, estão neste momento
significativamente influenciadas pelos referidos programas de compra de activos do BCE os quais
não se sabe por quanto tempo se manterão, sendo que a retirada destes programas de compra de
activos ou uma política monetária mais restritiva por parte do BCE pode implicar uma degradação
relevante das condições de acesso aos mercados de crédito por parte da EDP.
Tendo em consideração a elevada volatilidade dos mercados financeiros globais e em particular
europeus, considerando os demais factores acima descritos, a capacidade da EDP de obter
financiamento para as suas actividades e necessidades de capital, quer através de financiamento
bancário ou de emissão de instrumentos de dívida, poderá ser negativamente afectada, podendo,
por sua vez, gerar um efeito material adverso na actividade, situação financeira e nos resultados
operacionais da EDP.
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Se, por um lado, a situação macroeconómica dos mercados onde a EDP obtém receitas indexadas à
inflação em alguma medida se traduz num factor susceptível de mitigar um efeito material adverso
do impacto da subida da inflação nos custos operacionais e financeiros, por outro lado o efeito
agregado na actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP pode ainda assim ser
negativo. No entanto, refira-se que algumas actividades da EDP não têm receitas indexadas à
inflação, pelo que um cenário de subida de inflação e dos custos de financiamento pode gerar um
efeito material adverso na actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP.
2.1.4. Os resultados operacionais da EDP são fortemente afectados pelas normas legais
e regulamentares implementadas por várias entidades públicas nas várias
jurisdições em que esta opera
As operações da EDP incluem a produção, distribuição e comercialização de electricidade
(incluindo o desenvolvimento, construção, licenciamento e exploração de centros electroprodutores
e redes de distribuição em alta, média e baixa tensão), distribuição e comercialização de gás natural
em diversas jurisdições, ao abrigo de concessões, licenças e outras autorizações legais ou
regulamentares, incluindo de natureza ambiental, conforme aplicável, concedidas pelos governos,
municípios e entidades reguladoras em tais jurisdições. As operações de maior envergadura da EDP
estão localizadas em Portugal, Espanha, Brasil, Estados Unidos, França, Bélgica, Itália, Polónia,
Roménia, Canadá e México. As normas legais e regulamentares que afectam as actividades da EDP
nos vários países em que actua podem variar de acordo com a jurisdição e podem estar sujeitas a
alterações, incluindo: (i) alterações que resultem da aplicação de um novo período regulatório com
regras ou parâmetros distintos, (ii) caducidade dos contratos de concessão ou licenças atribuídas,
não renovados ou não renovados em condições similares, ou (iii) nova legislação fiscal ou ambiental
ou alteração das actuais normas. Estas e outras alterações a normas legais e regulamentares, a
promulgação de novas normas legais e regulamentares, ou a incapacidade de aplicar correctamente
as normas legais e regulamentares poderão ter um efeito material adverso na actividade, na situação
financeira, e nos resultados operacionais da EDP.
2.1.5. Nas actividades de redes reguladas de distribuição de energia, as revisões
regulatórias periódicas podem implicar perdas significativas de proveitos
regulados
A EDP desenvolve actividades de exploração de redes de distribuição de electricidade em Portugal,
Espanha e Brasil assim como redes de distribuição de gás em Portugal e Espanha. Embora estas
actividades tendam a ser caracterizadas por um perfil estável de proveitos regulados, a sua regulação
económica tende a ser estável sobretudo durante períodos regulatórios pré-definidos, que no caso
do conjunto de redes reguladas exploradas pela EDP, variam essencialmente entre 3 a 6 anos. De
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acordo com o calendário actualmente conhecido, o termo dos atuais períodos regulatórios terá
lugar: na actividade de distribuição de electricidade em Portugal em Dezembro de 2017; na
actividade de distribuição de gás em Portugal em Junho de 2019; na actividade de distribuição de
electricidade no Brasil em Agosto de 2019 (Escelsa) e Outubro de 2019 (Bandeirante), e na
actividade de distribuição de electricidade em Espanha em Dezembro de 2019. As revisões
associadas à determinação dos proveitos permitidos para os períodos regulatórios seguintes podem
envolver alterações de vários parâmetros da regulação económica entre os quais taxas de
remuneração, base de activos regulados, tecto de proveitos operacionais admitidos e factores de
eficiência na utilização de tais proveitos operacionais.
2.1.6. Os fluxos de caixa da EDP podem sofrer um impacto adverso em resultado de
possíveis alterações nos montantes e calendarização da recuperação dos activos
regulatórios dos sistemas regulados de energia
No que diz respeito às actividades de distribuição e fornecimento de energia em Portugal e no
Brasil, bem como às actividades de produção em Espanha, sempre que as condições de mercado
sejam diferentes dos pressupostos do regulador ao estabelecer as tarifas de electricidade e gás para
um determinado ano é gerado um défice/excedente tarifário. Este valor do défice/excedente
tarifário deve ser recebido/devolvido de/para o sistema de electricidade ou gás dentro de um
período de tempo definido que é fixado pelo regulador competente. No caso de défice, o regulador
ou o Governo podem decidir o pagamento de tais activos regulatórios ao longo de vários anos. No
passado, foram gerados montantes significativos de activos regulatórios, principalmente em
Portugal, Espanha e Brasil, o que significa que as receitas cobradas através das tarifas finais de
electricidade não foram suficientes para cobrir os custos do sistema eléctrico. A EDP tem
reconhecido anualmente um montante de activos regulatórios na sua demonstração de posição
financeira que está relacionado com as suas actividades reguladas em Portugal, Espanha e Brasil. A
30 de Setembro de 2016, o montante líquido de activos regulatórios e valores a receber,
reconhecidos na demonstração da posição financeira da EDP a recuperar dos sistemas de energia
português, espanhol e brasileiro, equivale a um activo regulatório de 1. 087 milhões de euros, dos
quais 1.133 milhões de euros respeitam a Portugal. A este respeito, é apresentado maior detalhe
sobre o montante líquido de activos regulatórios e valores a receber no sub-capítulo 11.2 do
presente Prospecto. Em Portugal, a EDP tem sido capaz de vender sem recurso uma parte
significativa dos seus créditos por estes montantes, ao passo que os montantes remanescentes ainda
estão por receber. Não há garantia de que, no futuro, deixem de ser gerados novos montantes de
activos regulatórios ou que os montantes finais recebidos sejam diferentes os valores inicialmente
previstos, o que poderá ter um efeito adverso e substancial na actividade, nos fluxos de caixa,
situação líquida, e/ou nos resultado líquido da EDP.
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2.1.7. As concessões, licenças e autorizações podem, em alguns casos, ser concedidas
apenas por determinados períodos de tempo ou podem estar sujeitas a cessação
antecipada, revogação ou resgate em determinadas circunstâncias, incluindo em
resultado de acções judiciais, impugnações, litígios, alterações legais ou
regulamentares ou incumprimento das condições da concessão, licença ou
autorização em causa
Após a cessação da concessão ou a caducidade de uma licença ou autorização, os activos fixos
associados a tais concessões, licenças ou autorizações, em geral, revertem para o governo ou
município que concedeu a concessão, licença ou autorização em causa. Nestas circunstâncias,
embora possam ser devidos montantes compensatórios específicos à EDP no que diz respeito a
esses activos, se for o caso, tais montantes poderão não ser suficientes para compensar a EDP pelas
suas perdas reais ou previstas e a perda de qualquer desses activos pode afectar adversamente a
actividade, a situação financeira, as perspectivas ou os resultados operacionais da EDP. Além disso,
a caducidade ou cessação das concessões, licenças ou autorizações pode limitar a capacidade de a
EDP exercer a sua actividade numa jurisdição inteira e, consequentemente, poderá ter um efeito
material adverso na actividade, situação financeira e nos resultados operacionais da EDP.
2.1.8. A EDP não pode prever, ou sequer excluir, medidas regulatórias ou legais, que
possam ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e nos
resultados operacionais da EDP
A actividade de produção de electricidade em Portugal do Grupo EDP tem vindo a ser penalizada
por diversas decisões legislativas e regulatórias adversas, e não há garantias que tal não possa voltar
a acontecer no futuro. A título de exemplo, refiram-se algumas medidas com um impacto na
rentabilidade da EDP nos últimos anos: (i) correcção de “eventos extra mercado” (clawback), reflexo
da necessidade de assegurar o equilíbrio da concorrência no mercado grossista de electricidade, na
sequência de regimes fiscais distintos entre Portugal e Espanha; (ii) alargamento da tarifa social (um
custo suportado pelo produtores de electricidade em Portugal) em Novembro de 2014 e aplicação
automática, a partir de Julho de 2016, como ferramenta de protecção de consumidores vulneráveis;
(iii) redução de garantia de potência e alteração de regras na formação de preços da banda de
regulação secundária (com impacto no preço e cálculo de revisibilidade dos CMEC), no âmbito do
objectivo de controlo de custos do sistema eléctrico português no sentido de assegurar a sua
sustentabilidade. Adicionalmente, alguns centros electroprodutores da EDP em Portugal estão
sujeitos ao mecanismo dos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (“CMEC”),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, posteriormente alterado pelo
Decreto-Lei n.º 199/2007, de 18 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 264/2007, de 24 de Julho e pelo
Decreto-Lei n.º 32/2013, de 26 de Fevereiro, que foi concebido, na sequência da cessação
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antecipada dos Contratos de Aquisição de Energia (“CAE”). O pagamento dos CMEC está sujeito
a uma compensação anual até Junho de 2017, havendo lugar a uma revisão final prospectiva nessa
data, que se estima que envolva compensação financeira entre a EDP e o sistema eléctrico, para
garantir a neutralidade entre as receitas esperadas (no âmbito dos CAE) e nas receitas efectivamente
obtidas no mercado. A impossibilidade de recuperar quaisquer montantes no âmbito dos CMEC
poderá ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e nos resultados
operacionais da EDP
2.1.9. As actividades da EDP estão sujeitas a numerosos regulamentos ambientais que
poderão ter um efeito adverso e substancial na sua actividade, situação financeira,
perspectivas ou resultados operacionais
Estes incluem normas legais e regulamentares nacionais, regionais e locais dos diferentes países
onde a EDP opera, bem como leis supranacionais, nomeadamente regulamentos e directivas da
União Europeia e acordos ambientais internacionais. Os regulamentos mais restritivos ou menos
favoráveis, ou a interpretação mais restrita da regulamentação em vigor, tal como uma obrigação de
modificar os centros electroprodutores existentes e as instalações associadas ou a implementação de
procedimentos de inspecção, supervisão, limpeza ou reparação adicionais, poderão levar a
mudanças nas condições operacionais da EDP, que podem exigir despesas de capital adicionais, o
aumento dos seus custos operacionais, ou que podem prejudicar o desenvolvimento da sua
actividade. Os regulamentos ambientais que afectam a actividade da EDP relacionam-se
principalmente com as emissões de atmosféricas, a poluição da água, a eliminação de resíduos e os
campos electromagnéticos. As operações de produção de electricidade térmica da EDP, em
particular os centros electroprodutores a carvão, são significativamente afectadas, limitadas e
reguladas por legislação destinada a reduzir as emissões de CO2 e outros gases com efeito de estufa.
A regulamentação ambiental inclui ou pode incluir limites de emissão, mecanismos de limitação e
comércio de emissões, impostos ou medidas de reparação, entre outros, e pode determinar as
políticas da EDP de maneiras que afectem as suas decisões e estratégias comerciais, nomeadamente
desencorajando o uso de determinados combustíveis.
2.1.10. Embora os investimentos da EDP, passados e planeados, em novas instalações de
produção de electricidade assumam que as licenças de emissão de CO2 se
tornarão gradualmente mais restritas ao longo do tempo, a EDP continua a operar
de acordo com as suas práticas actuais de gestão de risco de CO2 e de acordo
com a legislação e regulamentação em vigor relativas a estas emissões
Embora os investimentos da EDP, passados e planeados, em novas instalações de produção de
electricidade assumam que as licenças de emissão de CO2 se tornarão gradualmente mais restritas
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ao longo do tempo, não pode haver nenhuma garantia de que a EDP irá gerir as suas emissões de
CO2 de modo a que sejam inferiores ou iguais ao número de licenças de emissão que detém (ou
que adquira), nem que as leis, regulamentos e metas europeias ou locais relevantes actuais não sejam
sujeitos a alterações. Tais questões podem afectar de modo adverso a actividade, situação financeira,
e os resultados operacionais da EDP.
2.1.11. A legislação ambiental, além da relativa ao CO2, pode requerer investimentos
adicionais por parte da EDP, com impacto na actividade e resultados da EDP
Além do CO2, os principais resíduos da produção de electricidade através da utilização de
combustíveis fósseis são o dióxido de enxofre, o óxido de azoto e partículas, tais como poeira e
cinza. Um foco principal dos regulamentos ambientais aplicável à actividade da EDP é reduzir estas
emissões, podendo a EDP ter que suportar custos significativos para cumprir os regulamentos
ambientais que exigem a implementação de medidas de prevenção, mitigação ou reparação. A
referida legislação exigiu que a EDP (e outros participantes do mercado) fizesse investimentos
adicionais nas suas centrais térmicas ou que reduzisse a operação de tais centrais térmicas, o que no
caso de se verificar novamente no futuro poderá ter um efeito material adverso na sua actividade,
situação financeira, perspectivas e resultados operacionais.
2.1.12. A EDP suportou e continuará a suportar despesas de capital e operacionais e
outros custos no cumprimento das normas legais e regulamentares de segurança e
ambientais nas jurisdições em que opera
Embora a EDP não preveja actualmente quaisquer despesas de capital significativas no âmbito de
regulamentos ambientais fora do curso normal da actividade, a EDP não pode garantir que tais
despesas de capital não serão exigidas no futuro. Acresce que a EDP poderá suportar custos fora
do curso normal da actividade para compensar qualquer dano ambiental fora do âmbito de
cobertura dos seguros ou outro causado pelas suas instalações, ou para reparar danos resultantes de
qualquer acidente ou ato de sabotagem. Adicionalmente, alterações aos regulamentos de saúde e
segurança podem afectar o design do equipamento industrial no futuro ou a maneira como os
centros electroprodutores da EDP são construídos, inclusive de maneira que afecte adversamente o
seu desempenho operacional ou a rentabilidade da EDP. A ocorrência de qualquer destes
acontecimentos pode ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e nos
resultados operacionais da EDP.
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2.1.13. Em determinadas jurisdições a EDP pode estar obrigada por lei ou
contratualmente a desmantelar as suas instalações e a restaurar o local
relacionado, de acordo com um padrão especificado, no final do prazo de
funcionamento
Em determinadas jurisdições a EDP pode estar obrigada por lei ou contratualmente a desmantelar
as suas instalações e a restaurar o local onde as suas instalações se encontram localizadas, de acordo
com um padrão especificado, no final do prazo de funcionamento.
Em alguns casos, é exigido à EDP que preste uma garantia para estas obrigações. Geralmente, a
EDP inclui uma provisão nas suas contas para os custos de desmantelamento com base nas suas
estimativas de custo, mas não há garantia de que tal provisão reflicta os custos reais a incorrer.
Portanto, qualquer aumento significativo ou custos de desmantelamento imprevistos poderia ter um
efeito material adverso sobre a actividade da EDP, situação financeira, e resultados operacionais.
2.1.14. A rentabilidade de projectos de energias renováveis detidos pela EDP através da
EDP Renováveis, estejam já em operação comercial ou em desenvolvimento,
depende materialmente de políticas e quadros regulamentares que apoiam
activamente projectos de energias renováveis, o que a alterar-se pode impactar
adversamente a actividade, situação financeira, e resultados operacionais da EDP
Ainda que o portfólio actual da EDP Renováveis e os seus planos de crescimento estejam
maioritariamente baseados em projectos, países ou regiões com boa visibilidade sobre as receitas a
longo prazo, quaisquer alterações destes enquadramentos podem ter um impacto material na
rentabilidade dos activos existentes e em desenvolvimento.
Na maioria dos países em que a EDP tem operações com energia renovável, os preços são fixados
no quadro de mecanismos de regulação específicos. Nos países sem tarifas regulamentadas, são
negociados acordos de compra e venda de energia com diferentes compradores para eliminar riscos
do preço da electricidade, de Certificados Verdes ou Créditos de Energias Renováveis.
Os Estados Membros da União Europeia, incluindo os países europeus nos quais a EDP opera ou
tem projectos em desenvolvimento, bem como muitos Estados e o governo federal dos EUA, têm
adoptado políticas e medidas que apoiam activamente projectos de energias renováveis. A União
Europeia, não obstante o forte apoio dado a fontes de energias renováveis nos últimos anos, tem
moderado recentemente o seu apoio a estes projectos, nomeadamente mediante a introdução de
orientações relativas ao auxílio estatal para protecção ambiental e energia para o período 2014-2020
(Comunicação 2014/C 200/01) e uma nova tendência para o abandono progressivo do regime de
apoio à feed-in tariff, propondo regimes de apoio alternativos que podem obrigar os promotores de
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energias renováveis a aumentar a sua exposição ao mercado, reduzindo assim a previsibilidade dos
investimentos. De igual modo, em contraste com a política energética da União Europeia
20/20/20, na sua maioria, as novas metas de energia para 2030 não são vinculativas a nível
nacional, particularmente no que diz respeito à eficiência energética e às energias renováveis. A
título de exemplo, certos países da EU, como Espanha, Roménia e Portugal, introduziram
recentemente alterações regulatórias que impactaram a operação da EDP Renováveis: (i) em
Espanha, o novo quadro regulatório introduzido em 2013 definiu que a remuneração base dos
activos depende da aplicação de padrões tipificados; (ii) na Roménia foram alteradas, em Dezembro
de 2013, as regras de atribuição de certificados verdes; e (iii) em Portugal for recentemente
promulgada a Portaria n.º 268-B/2016, de 13 de Outubro, que determina a devolução dos
montantes recebidos a título de apoios públicos pelos titulares de centros electroprodutores que
beneficiam de remuneração garantida. Por conseguinte, a EDP não pode garantir que tal apoio,
políticas ou quadros regulamentares sejam mantidos. As alterações aos apoios referidos podem ter
um efeito material adverso na actividade, situação financeira e nos resultados operacionais da EDP.
Nos Estados Unidos, o governo federal tem apoiado as energias renováveis principalmente através
de incentivos fiscais. Além disso, muitos governos estaduais implementaram as Normas do
Portfólio de Energias Renováveis (“RPS”) que geralmente exigem que, até uma determinada data,
uma certa percentagem do serviço de electricidade fornecido aos consumidores num determinado
Estado seja proveniente de fontes renováveis. Não há, no entanto, qualquer garantia de que mais
governos estaduais irão implementar estas medidas, ou de que os actuais RPS não serão
descontinuados ou modificados de forma negativa.
Adicionalmente, o apoio do governo federal as energias renováveis baseia-se nos benefícios fiscais a
nível federal, incluindo o incentivo fiscal do “production tax credit” (“PTC”) federal (acima
mencionado) e um período de depreciação de cinco anos para os activos elegíveis nos termos
doMACRS. Em relação ao período de depreciação de cinco anos do MACRS, apesar de o sistema
existir a nível federal há vários anos, e sendo espectável que tal assim se mantenha, não e possível
garantir que o tratamento de cinco anos do MACRS não venha a ser descontinuado ou modificado
no futuro. A capacidade da EDP Renováveis em tirar partido dos benefícios dos incentivos PTC e
MACRS depende, em parte, das estruturas de investimento que a EDP Renováveis contrata com
investidores institucionais nos E.U.A. (as “Estruturas de Parceria”). Mesmo partindo do princípio
que os incentivos do PTC e do MACRS continuam a estar disponíveis no futuro, não pode haver a
certeza de que (i) a EDP Renováveis tenha rendimentos tributáveis suficientes para usar os
benefícios gerados por estes incentivos fiscais, (ii) por outro lado, que a EDP Renováveis possa
concretizar os benefícios destes incentivos por meio de Estruturas de Parceria celebradas com
investidores que ofereçam termos e preços aceitáveis ou que haverá um número suficiente deste
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tipo de investidores ou (iii) a EDP Renováveis concretizar o benefício total das Estruturas de
Parceria, incluindo o recebimento de todos os pagamentos previstos de investidores. Num cenário
de alteração do enquadramento legal ou de variação da procura deste tipo de parcerias ou dos RPS,
a EDP pode sofrer um impacto material adverso na sua actividade, situação financeira e nos
resultados operacionais.
2.1.15. A rentabilidade operacional dos activos de produção de electricidade da
EDP depende de diversos factores
A rentabilidade operacional dos activos de produção de electricidade da EDP depende de diversos
factores, onde se destacam (i) durante o período de construção, o custo do investimento e duração
do período de construção até à data entrada em operação da central, (ii) ao longo do período de
vida útil de operação da central, os preços de venda de electricidade obtidos, o volume de
electricidade produzido, os custos de produção (incluindo condições de compra de combustíveis no
caso das centrais térmicas), os custos de operação e manutenção, os níveis de disponibilidade da
central assim como outros custos ou receitas regulatórios ou fiscais associados à actividade e (iii) no
final da vida útil da central, os seus custos de encerramento/desmantelamento. A rentabilidade da
actividade de produção de energia também pode ser afectada por decisões administrativas impostas
por autoridades legislativas e reguladoras nos países em que a EDP opera. Os períodos de
recuperação do investimento em activos de produção de energia ocorrem normalmente apenas no
longo prazo, o que implica que desvios adversos significativos entre os pressupostos de
investimento e as condições reais de mercado podem ter um impacto material adverso no fluxo de
caixa, resultado líquido e situação líquida da EDP.
2.1.16. A actividade da EDP é gerida recorrendo a instrumentos financeiros de
cobertura de risco e contractos de longo prazo, cujas utilização e eficácia
futuras a EDP não consegue prever
A EDP utiliza actualmente, e poderá no futuro continuar a utilizar, diversos instrumentos de
cobertura financeiros e de produtos relacionados com a electricidade, emissões de carbono,
combustível (carvão e gás natural) e de câmbio, bem como CAE bilaterais e contratos de
fornecimento de combustível de longo prazo, de modo a mitigar os riscos de mercado. Contudo, é
possível que a EDP não seja bem-sucedida no uso de instrumentos de cobertura ou de contratos de
longo prazo ou que possa não prever e cobrir tais riscos de maneira eficaz, o que poderá ter um
efeito material adverso na sua actividade, situação financeira, e resultados operacionais da EDP.
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2.1.17. Os preços de electricidade podem sofrer quedas significativas e por longos
períodos de tempo o que afectaria materialmente a actividade da EDP de
produção de electricidade em mercado
Os preços de electricidade em mercado grossista nos países onde a EDP detém actividades de
produção de electricidade resultam de uma série de diferentes factores de entre os quais se destaca o
custo marginal de produção de electricidade, real ou esperado, que deverá satisfazer o equilíbrio
entre a procura e a oferta de electricidade num dado mercado. Este custo marginal de produção de
electricidade, e consequentemente o preço de electricidade em mercado grossista pode apresentar
quedas significativas e por largos períodos de tempo resultantes de quedas dos preços de energia
internacionais e/ou regionais tais como do petróleo, gás natural, carvão, licenças de CO2 e
certificados verdes, volumes de produção hidroeléctrica ou produção eólica acima do esperado
nesses mercados, instalação de nova capacidade de produção de energia com custo mais
competitivo, inovação tecnológica, redução da procura de electricidade, alterações adversas na
capacidade de interligação de rede de transmissão com mercados adjacentes ou alterações
legislativas ou regulatórios com introdução ou alteração de impostos, taxas ou outros custos ou
receitas marginais. As centrais hídricas, eólicas e nucleares que vendem em mercado livre a
totalidade ou parte da electricidade produzida, têm normalmente custos de produção variáveis
relativamente reduzidos, pelo que a sua margem bruta é particularmente penalizada por quedas de
preço grossista de electricidade. Tais circunstâncias podem ter um efeito material adverso na sua
actividade, situação financeira, e resultados operacionais da EDP.
2.1.18. A margem bruta dos centros electroprodutores térmicos da EDP em
mercado pode ser significativamente afectada pelas condições dos mercados
de electricidade de combustíveis
Se uma redução do preço da electricidade em mercado não for acompanhada por uma redução do
custo marginal de produção dos centros electroprodutores térmicos da EDP em mercado (que
depende principalmente do custo variáveis associados aos combustíveis tais como petróleo, gás
natural e carvão assim como do preço das licenças de CO2 na Europa, mas que pode também ser
impactado por decisões legislativas ou regulatórias), a margem bruta destas centrais pode sofrer
reduções significativas. Se o custo marginal de produção destas centrais for superior ao preço de
mercado, estas centrais poderão não produzir electricidade ou a produção de electricidade poderá
ser limitada. Por outro lado, numa potencial situação em que o gás fornecido à EDP seja excessivo
face às suas necessidades, a EDP poderá ser forçada a consumir o mesmo, produzindo electricidade
ou vendendo o mesmo a um preço inferior ao custo. Tais situações poderão ter um efeito material
adverso na actividade, situação financeira, e nos resultados operacionais da EDP. Adicionalmente,
uma queda da procura por electricidade produzida com capacidade termoeléctrica pode igualmente
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ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira, e nos resultados operacionais da
EDP. Este efeito é no entanto mitigado, durante o período de vigência do CMEC, para a central a
carvão de Sines em Portugal até 2017, e do contrato por disponibilidade da central de carvão Pecém
no Brasil até 2026, já que estas centrais são capazes de repercutir os seus custos de combustível
fóssil, de acordo, respectivamente, com as regras CMEC e com as condições do contrato por
disponibilidade.
2.1.19. Adicionalmente, os centros electroprodutores térmicos da EDP necessitam
de ter acesso imediato aos combustíveis fósseis, especialmente carvão e gás
natural, assim como água para refrigeração, de modo a produzir electricidade
Embora a EDP disponha de contratos de compra de longo prazo de combustíveis fósseis e dos
respectivos contratos de transporte, a EDP não pode ter a certeza de que não ocorram
perturbações no fornecimento de combustíveis fósseis. A adequação deste fornecimento também
depende dos serviços de envio e transporte que envolvem diversos terceiros. No caso de uma falha
na cadeia de fornecimento de combustíveis fósseis, a EDP poderá não ser capaz de produzir
electricidade em algumas ou em todas as suas centrais térmicas, o que poderá ter um efeito adverso
e substancial na actividade, na situação financeira, nas perspectivas e/ou nos resultados
operacionais da EDP. A rentabilidade das centrais térmicas contratadas a longo prazo,
nomeadamente durante o período de vigência do contrato por disponibilidade em Pecém no Brasil
ou da compensação dos CMEC na central de Sines em Portugal, poderá ser reduzida se os níveis
reais de disponibilidade destas centrais estiverem abaixo dos níveis contratados, por exemplo,
devido a uma escassez de combustíveis fósseis, ou por escassez de água a utilizar no sistema de
refrigeração do centro electroprodutor.
O gás que a EDP compra para ser utilizado nos seus centros electroprodutores de ciclo combinado
de turbina a gás (“CCTG”) ou para ser fornecido aos seus clientes de gás em Portugal e Espanha é
actualmente fornecido principalmente através de contratos de longo prazo, ao abrigo dos quais o
gás é entregue em Portugal e Espanha através de terminais de gás natural liquefeito (“GNL”) e de
gasodutos internacionais. A cadeia de fornecimento de gás à Península Ibérica através de países
estrangeiros envolve a produção e tratamento de gás, transporte através de gasodutos internacionais
e por navio e processamento em terminais de liquefacção. Esta cadeia de fornecimento está sujeita a
riscos políticos e técnicos. Embora estes riscos sejam frequentemente abordados em cláusulas de
força maior nos contratos de fornecimento, trânsito e transporte, que podem, em certa medida,
mitigar o risco contratual movendo-o para o mercado do utilizador final, as cláusulas contratuais
não atenuam outros riscos que podem levar a margens reduzidas e perda de lucros. Além disso,
quaisquer restrições sobre a capacidade, acesso ou operacionais impostas pelo operador da rede de
transporte sobre o uso de terminais de GNL, as ligações à rede internacional ou ligações à rede
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interna podem afectar o fornecimento normal e as actividades de vendas, envolvendo tais
circunstâncias riscos contratuais que poderão levar a uma redução do lucro.
A estratégia adoptada pela EDP para a aquisição de gás baseia-se essencialmente no
estabelecimento de contratos de longo prazo, com lançamento de processos de consulta a curto
prazo para cobrir quaisquer necessidades adicionais que possam surgir. Os contratos de aquisição
de gás a longo prazo da EDP têm preços indexados em grande parte a índices relacionados com o
preço de referência do petróleo na Europa e no Médio Oriente. Nos termos destes contratos de
gás, a EDP compromete-se a comprar uma quantidade mínima de gás durante um determinado
período de tempo através de “cláusulas take-or-pay”. Em resultado, em determinadas circunstâncias,
a EDP pode ter que comprar mais gás do que precisa para operar os seus CCTG ou para fornecer
os seus clientes de gás, podendo o mercado grossista de curto de prazo não permitir à EDP alienar
o seu excedente de gás. As perturbações na cadeia de fornecimento de gás natural e/ou a execução
de “cláusulas take-or-pay” poderão, assim, ter um efeito adverso e substancial na actividade, na
situação financeira, nas perspectivas e/ou nos resultados operacionais da EDP.
2.1.20. A EDP opera diversos activos de produção de electricidade com preço de
venda ou margem bruta contratada para um período definido de tempo, findo
o qual as receitas destes activos podem apresentar quedas significativas
A EDP detêm um portfólio significativo de activos de produção de electricidade, na sua maioria
eólica e hídrica, mas que inclui também centrais a carvão e de energia solar, que vendem a sua
produção de electricidade ou capacidade disponível a preços ou margem bruta pré-contratados ou
tarifas ou outros regimes de remuneração ou incentivos pré-definidos em termos legislativos ou
regulatórios para períodos a médio/longo prazo, tais como certificados verdes na Europa ou
certificados de energia renovável nos EUA. Embora os contratos de venda de electricidade a longo
prazo resultem normalmente num nível de risco e volatilidade de receitas mais reduzidos do que a
venda de electricidade em mercado de curto prazo, estes activos podem incorrer em riscos
significativos, tais como risco de contraparte no caso dos contratos bilaterais de longo prazo, riscos
associados à disponibilidade das centrais, risco de entrega dos volumes de electricidade contratados,
ou outros riscos associados ao ambiente regulatório ou de mercado nos países onde detemos estes
activos. A previsibilidade da margem bruta das actividades de produção de electricidade vendida
através de contratos ou regimes especiais de produção a longo prazo pode ainda ser
significativamente afectada por decisões administrativas impostas por autoridades legislativas,
reguladoras ou fiscais nos países em que a EDP opera. Por exemplo, nas jurisdições em que a
produção de energia renovável beneficia de incentivos regulados atribuídos por um período de
longo prazo mas limitado no tempo, tais como certificados verdes, esse incentivo regulado pode
estar exposto a risco de preço ou volume, a remuneração total pode ser volátil. Acresce que após a
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data do termo dos contratos de venda de electricidade existentes, as condições de renegociação
destes contratos quando tal renegociação é possível, ou os preços de venda ou margem bruta em
mercado, podem vir a ser significativamente mais baixos do que os resultantes nos contratos atuais,
o que poderá implicar uma queda significativa e/ou uma maior volatilidade de proveitos.
Relativamente ao portfólio de produção de electricidade da EDP contratado a longo prazo,
destaque-se que em 2017 terminará o período inicial de 10 anos de recuperação dos CMEC, sendo
que a partir deste ano a central a carvão de Sines, assim como um conjunto de centrais hídricas
representando uma produção média anual de 5.2TWh, passarão a estar expostos a preços de
mercado e volatilidade, o que poderá ter um efeito adverso e substancial na actividade, situação
financeira, e resultados operacionais da EDP.
Os preços dos novos CAE para os centros electroprodutores em desenvolvimento ou em
funcionamento são fixados através de concursos públicos e podem mudar significativamente
devido a alterações nas pressões da concorrência e/ou ambiente regulatório. Tais circunstâncias
poderão igualmente ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira, e resultados
operacionais da EDP.
2.1.21. A rentabilidade da EDP pode ser afectada por mudanças significativas na
procura de energia em cada um dos países onde opera
A evolução futura da procura de electricidade e gás é incerta nos mercados onde EDP detém
operações, o que poderia penalizar de forma significativa os fluxos de caixa, resultado líquido e
situação líquida da EDP. Efeitos particularmente adversos para a EDP poderiam resultar de quedas
ou estagnação da procura de electricidade nos mercados de Portugal, Espanha e Brasil onde a EDP
opera de uma forma integrada ao longo da cadeia de valor do sector de electricidade através de
actividades de produção, distribuição e comercialização de electricidade, assim como quedas ou
estagnação da procura de gás em Espanha e Portugal, onde a EDP opera actividades de
distribuição, abastecimento e comercialização de gás. A procura de electricidade nestes mercados
está dependente de entre outros factores, das taxas de crescimento económico, da evolução da
produção industrial e do peso do sector da indústria na economia, do ritmo de melhorias ao nível
da eficiência no consumo energético (nomeadamente a introdução de equipamento de iluminação
eléctrica e outros equipamentos eléctricos mais avançados tecnologicamente e com consumos de
electricidade mais reduzidos), da evolução da competitividade da utilização da electricidade
comparativamente com outras fontes de energia alternativas, nomeadamente a evolução das taxas
de penetração de aquecimento eléctrico (quer aquecimento ambiente quer aquecimento de águas
sanitárias), taxa de penetração de veículos eléctricos, e taxa de penetração de autoconsumo,
aumento de eficiência das redes de distribuição de electricidade através de tecnologias de redes
inteligentes com redução dos níveis de perdas, ou outras alterações de competitividade entre fontes
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energéticas ou desenvolvimentos tecnológicos ou tendências de mercado que venham a surgir. Na
actividade de produção de electricidade, uma redução da procura de electricidade pode contribuir
para uma queda de preços de electricidade no mercado grossista e uma redução dos níveis de
utilização das centrais menos competitivas, nomeadamente das centrais térmicas. Nas actividades de
redes de distribuição de electricidade em Portugal, Espanha e Brasil, e distribuição de gás em
Espanha e Portugal, uma procura mais reduzida implica, no caso do Brasil a perda de margem intraanual, bem como a necessidade de aumentos mais significativos das tarifas por unidade de energia
consumida, em qualquer das geografias, nomeadamente as tarifas de acesso às redes de electricidade
e gás, ou no caso de adiamento da totalidade dos aumentos de tarifas de acesso necessários, um
risco de aumento ou redução mais lenta dos montantes de recebíveis regulatórios nos sistemas
eléctricos regulados em Portugal, Espanha e Brasil. No Brasil, as empresas de distribuição de
electricidade incorrem no risco de desvios significativos (normalmente, desvios superiores a 5%)
entre o volume de electricidade que compram através de contratos de longo prazo, volume que é
normalmente contratado com base na previsão a médio prazo do consumo de electricidade de
clientes cativos/regulados nas suas áreas de concessão, e o consumo real destes clientes. Assim,
uma alteração de consumo inesperada no mercado cativo nas áreas de concessão de distribuição no
Brasil pode implicar a perda de margem operacional, fruto da necessidade de ajustar os volumes no
mercado de curto prazo em condições mais penalizantes que as associadas aos contractos de longo
prazo. Na área de comercialização de electricidade e gás em Portugal e Espanha, a redução da
procura poderá aumentar a pressão competitiva e reduzir a capacidade de diluir custos fixos por
parte das actividades de comercialização de energia em mercado livre. Reduções, estagnação ou
abrandamento da procura de electricidade e gás poderão também implicar uma revisão em baixa
das necessidades de investimento nos sistemas eléctricos e gasistas onde a EDP opera, podendo
reduzir as oportunidades de que a EDP pode dispor em termos de investimentos de expansão ou
substituição do seu portfólio de activos. As decisões de investimento da EDP levam em
consideração as expectativas da sociedade relativamente à evolução da procura de electricidade e
gás natural, que podem ser significativamente afectadas pelas condições económicas dos países em
que a EDP distribui e comercializa electricidade e gás natural, mas também por uma série de outros
factores, incluindo regulamentação, níveis tarifários, condições ambientais e meteorológicas e
concorrência. Alterações significativas de qualquer uma destas variáveis pode afectar os níveis de
consumo de energia per capita, que poderão divergir substancialmente das expectativas da sociedade
e, assim, podem ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e nos resultados
operacionais da EDP.
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2.1.22. Os activos de produção de electricidade da EDP em funcionamento e em
desenvolvimento podem estar sujeitos a concorrência crescente nos
respectivos mercados ou regiões
Nos principais mercados onde a EDP opera, a produção de electricidade encontra-se sujeita a
licenciamento pelas autoridades competentes e é desenvolvida num ambiente concorrencial. O
aumento de capacidade instalada de produção de electricidade nos países onde a EDP opera, como
por exemplo através da instalação de capacidade de produção de electricidade através de energias
renováveis cada vez mais competitivas tais como energia eólica e solar, ou outras formas de
produção de electricidade, pode reduzir de forma significativa no curto, médio e longo prazo os
preços grossistas de electricidade ou margem unitária actuais dos activos de produção de
electricidade da EDP em mercado, ou a médio e longo prazo, após fim dos respectivos contractos,
os activos de produção de electricidade que actualmente vendem a sua produção através de
contratos de médio ou longo prazo ou instrumentos de incentivo à produção renovável com
períodos de vigência pré-definidos, tais como tarifas de injecção na rede ou certificados verdes.
Na Península Ibérica, não é neste momento expectável um significativo aumento líquido da
capacidade instalada de produção de electricidade até 2020, existindo a expectativa de que algum
aumento da capacidade instalada hídrica, solar e eólica seja mais do que compensado pelo
expectável encerramento de centrais a carvão em Espanha. No entanto, reduções significativas do
custo de tecnologias renováveis, alterações aos incentivos públicos ou dos enquadramentos
regulatórios à produção renovável, ou outras possíveis alterações de mercado podem alterar as
atuais expectativas, o que pode contribuir para um maior rácio entre capacidade instalada de
produção de electricidade e procura de electricidade, ou de maior margem de reserva do mercado
de electricidade na Península Ibérica, por um período de tempo indeterminado, afectando a
recuperabilidade dos investimentos realizados. Assim, o incremento da concorrência na actividade
de produção de energia eléctrica desenvolvida pela EDP podem ter um efeito material adverso na
actividade, situação financeira e nos resultados operacionais da EDP.
2.1.23. Alterações na capacidade das redes de interligação ou transporte de
electricidade e gás nos mercados onde a EDP opera podem afectar
significativamente

a rentabilidade das actividades de produção de

electricidade e comercialização de electricidade e gás da EDP
A melhoria das interligações de electricidade com mercados ou regiões com excesso de capacidade
ou preços de energia mais baixos do que os dos mercados ou regiões em que a EDP explora
centros electroprodutores também pode afectar a rentabilidade dos centros electroprodutores da
EDP. Na península Ibérica, não é expectável que os atuais projectos de aumento de interligação das
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redes de transporte de electricidade Espanhola e Francesa entrem em operação antes de 2020,
sendo que a concretização destes projectos poderá contribuir para reduzir o diferencial entre preços
de electricidade no mercado Ibérico no mercado Francês, e ter um impacto negativo nas actividades
da EDP no mercado Ibérico. No Brasil, os projectos de investimento em transporte de
electricidade poderão permitir uma redução dos historicamente significativos diferenciais de preços
entre as quatro regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sul e Centro/Sudeste), podendo eventualmente
reduzir a exposição dos activos ao risco hidrológico mas podendo também reduzir eventuais
oportunidades de investimento para a EDP em nova capacidade de produção de electricidade nas
regiões com preços mais elevados. Nos EUA a construção de novas redes de transporte de
electricidade pode aumentar o potencial de desenvolvimento de renováveis, por exemplo facilitando
o transporte de electricidade entre as regiões com melhores recursos eólicos e os principais centros
de consumo, no entanto não é certo que a EDP tenha sucesso face aos seus concorrentes no
desenvolvimento destes novos potenciais projectos. Por outro lado, situações de congestionamento
ou indisponibilidade das redes interligação ou de transporte de electricidade e gás podem implicar
perdas relevantes para a EDP, nomeadamente quando essas redes são incontornáveis no transporte
de electricidade entre os activos de produção de electricidade da EDP e o ponto de entrega
contratado com clientes ou com contrapartes ou entre o local de compra de gás e o ponto de venda
a clientes ou contrapartes. Por exemplo, os parques eólicos podem ser afectados negativamente por
congestionamento da rede de transporte quando a capacidade de transporte disponível for
insuficiente, o que poderá resultar em preços mais baixos para os parques eólicos que vendem
energia em mercados com preços locais, como em certos mercados norte-americanos. Tais
impactos podem ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e nos resultados
operacionais da EDP.
2.1.24. Eventuais alterações climáticas que ocorram com o decorrer do tempo, e
afectem os padrões habituais de temperatura, afluência hidrológica ou
disponibilidade de recursos eólicos, poderão impactar as receitas com a
operação dos centros electroprodutores
Durante a fase de desenvolvimento e antes da construção de qualquer centro electroprodutor
hídrico, a EDP realiza um estudo para avaliar os potenciais caudais fluviais no local proposto, que
podem variar em resultado de flutuações sazonais das correntes do rio e, a longo prazo, em
resultado de alterações e variações climáticas de natureza mais geral. A EDP baseia os seus
pressupostos fundamentais e decisões de investimento nas conclusões destes estudos. A produção
de electricidade nos centros electroprodutores hídricos da EDP em funcionamento, bem como os
níveis estimados de produção nas centrais em construção e em desenvolvimento, são altamente
dependentes das condições meteorológicas, especialmente da chuva, que variam substancialmente
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consoante os diferentes locais dos centros electroprodutores, as estações e os anos. Além disso, o
uso a montante de caudais fluviais para outros fins, as restrições impostas pela legislação ou o
impacto das alterações climáticas podem também resultar numa redução do caudal de água
disponível para efeitos de produção de electricidade. A EDP não pode garantir que as condições
meteorológicas reais no local do projecto estejam de acordo com os pressupostos que foram
delineados durante a fase de desenvolvimento do projecto com base em tais estudos e, portanto,
não pode garantir que os seus centros electroprodutores hídricos sejam capazes de cumprir os
níveis de produção previstos. A incapacidade de os centros electroprodutores hídricos da EDP
cumprirem os níveis de produção previstos pode ter um efeito material adverso na actividade,
situação financeira e nos resultados operacionais da EDP.
A rentabilidade dos parques eólicos da EDP é afectada por velocidades do vento variáveis, que
dependem das condições meteorológicas. Os níveis estimados de produção de electricidade
proveniente os parques eólicos da EDP em funcionamento, em construção e em desenvolvimento
baseiam-se nas médias históricas das velocidades do vento nos locais dos parques, que são
altamente dependentes das condições meteorológicas, especialmente dos níveis de vento, que
variam substancialmente consoante os diferentes locais de localização dos parques eólicos, as
estações e os anos. As variações das condições do vento em locais de parques eólicos ocorrem em
resultado de flutuações diárias, mensais e sazonais das correntes do vento e, a longo prazo, em
resultado das alterações e variações climáticas de natureza mais geral. Uma vez que as turbinas
apenas funcionam quando a velocidade do vento se situa dentro de limites específicos que variam
consoante o tipo de turbina e o fabricante, se a velocidade do vento não se situar dentro desses
limites, ou caso se situe no mínimo de tais limites, a produção de energia nos parques eólicos da
EDP decresce. Durante a fase de desenvolvimento e antes da construção de qualquer parque eólico,
a EDP realiza estudos para avaliar as velocidades potenciais do vento no local. A EDP baseia os
seus pressupostos fundamentais e decisões de investimento nas conclusões destes estudos. A EDP
não pode garantir que as condições meteorológicas observadas no local do projecto estarão de
acordo com os pressupostos que foram delineados durante a fase de desenvolvimento do projecto
com base em tais estudos e, portanto, a EDP não pode garantir que os seus parques eólicos serão
capazes de cumprir os níveis de produção previstos. Em Portugal, os preços marginais da energia
eólica de alguns parques eólicos são inversamente proporcionais aos níveis de produção anual
totais, o que em parte limita, mas não elimina, o impacto de condições de vento menos favoráveis
na rentabilidade da EDP. As variações e/ou diminuições da produção de electricidade proveniente
dos parques eólicos da EDP ou a incapacidade de a EDP produzir electricidade nos seus parques
eólicos devido à falta de vento, podem ter um efeito material adverso na actividade, situação
financeira e nos resultados operacionais da EDP.
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2.1.25. A EDP pode não ter sucesso nos seus projectos de desenvolvimento de nova
capacidade de produção eléctrica
A EDP detém uma carteira de projectos com vista à potencial construção de novos activos de
produção de electricidade, com os quais já incorreu e/ou virá ainda a incorrer em despesas de
desenvolvimento. No entanto, a viabilidade destes projectos pode vir a ser posta em causa ao longo
da fase de desenvolvimento, devido a (i) dificuldades de licenciamento ambiental, (ii) concorrência
ou restrições na obtenção de direitos sobre terrenos ou direitos de acesso à rede de transporte, (iii)
perspectiva de remuneração do investimento inferior aos níveis pretendidos pela EDP face ao perfil
de risco do projecto, ou (iv) outros factores internos ou externos podem levar a EDP decidir adiar
ou cancelar a execução de um dado projecto. A carteira de projectos de produção de electricidade
em desenvolvimento inclui sobretudo projectos eólicos “on-shore”, projectos de produção eólica
“off-shore”, projectos de produção hídrica, e outros projectos de menor dimensão. No que diz
respeito ao desenvolvimento de produção de energia eólica, a EDP enfrenta sobretudo
concorrência na apresentação de propostas ou aquisição dos locais disponíveis (em especial dos
locais com recursos eólicos favoráveis e com uma infraestrutura de interligação existente ou
potencial), na apresentação de propostas ou aquisição de direitos de interligação de rede e na
fixação de preços da energia produzida. Em determinados países europeus os direitos de
interligação às redes de transporte e distribuição de electricidade, que são essenciais para o
desenvolvimento de parques eólicos, poderão ser concedidos através de concursos. Embora a EDP
tenha sido geralmente capaz de obter uma série de direitos de interligação através de concursos no
passado, não há certeza de que seja capaz de obter tais direitos no futuro, particularmente à luz de
um ambiente cada vez mais competitivo. A não obtenção destes direitos pode causar atrasos ou
impedir o desenvolvimento de projectos da EDP. Além disso, nem todos os direitos de interligação
da EDP actuais ou futuros, serão suficientes para permitir que a EDP forneça electricidade a um
determinado mercado ou comprador. No segmento da produção de energias renováveis, nos
principais países onde a EDP opera, os incentivos públicos ou contratos de longo prazo para venda
de energia renovável têm sido cada vez mais atribuídos através de processos de licitação
competitivos ou leilões. O aumento da apetência por parte de investidores institucionais para
investimentos em energias renováveis assim como um contexto de taxas de juro reduzidas pode
levar a licitações mais agressivas que reduzam as expectativas das taxas de remuneração destes
projectos, o que pode dificultar ou impossibilitar a EDP de executar estes projectos. Tais impactos
podem ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e nos resultados
operacionais da EDP.

50

2.1.26. A EDP pode deparar-se com problemas e atrasos na construção ou ligação
à rede dos seus activos de produção e distribuição de electricidade
A EDP enfrenta riscos relacionados com a construção dos seus activos de produção e distribuição
de electricidade, incluindo riscos relacionados com a disponibilidade do equipamento de
fornecedores fiáveis, disponibilidade de materiais de construção e componentes-chave,
disponibilidade de pessoal-chave, incluindo pessoal qualificado da área de engenharia, atrasos nos
calendários de construção e conclusão dos projectos dentro do orçamento e com as especificações
exigidas. A EDP pode ainda encontrar vários contratempos, como condições meteorológicas
adversas, dificuldades em ligar-se a redes de transporte de electricidade, defeitos de construção,
falhas de entrega pelos fornecedores, atrasos inesperados na obtenção de zoneamento e outras
licenças e autorizações ou acções judiciais interpostas por terceiros. Qualquer desses contratempos
pode resultar em atrasos na conclusão de um projecto e noutros custos de construção ou
derrapagens orçamentais imprevistas que podem ter um efeito material adverso na actividade,
situação financeira e resultados operacionais da EDP.
2.1.27. As receitas da EDP dependem fortemente do desempenho eficaz do
equipamento que utiliza na exploração dos seus centros electroprodutores e
nas suas redes de distribuição de electricidade e gás natural
A actividade da EDP e a capacidade para gerar receita dependem da disponibilidade e desempenho
operacional do equipamento necessário para explorar os seus centros electroprodutores e as suas
redes de distribuição de electricidade e gás natural. As falhas mecânicas ou outros defeitos de
equipamento ou acidentes que resultem em incumprimento ou cumprimento defeituoso de um
centro electroprodutor ou de uma rede de distribuição de electricidade e gás natural podem ter um
impacto adverso directo nas receitas e rentabilidade das actividades da EDP. O custo para a EDP
de tais falhas ou defeitos é reduzido na medida em que a EDP tem o benefício de garantias
prestadas por fornecedores de equipamentos que cobrem os custos de reparação ou substituição de
componentes defeituosos ou falhas mecânicas, ou na medida em que as perdas resultantes desses
acidentes possam ser parcialmente recuperáveis através das apólices de seguro em vigor. No
entanto, enquanto a EDP tipicamente recebe o valor da cláusula penal de fornecedores por
deficiências no cumprimento ou falta de disponibilidade (até um limite máximo acordado e por um
período limitado de tempo), não pode haver qualquer garantia de que tal cláusula penal compensará
plenamente a EDP pela deficiência e consequente diminuição das receitas ou de que tais
fornecedores serão capazes ou estarão dispostos a cumprir tais garantias, o que em alguns casos
pode resultar em processos contenciosos dispendiosos e demorados ou noutros processos. Assim,
quaisquer despesas significativas incorridas em resultado de falhas, defeitos ou acidentes
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relacionados com o equipamento e infraestrutura operacionais da EDP podem ter um efeito
material adverso na actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP.
2.1.28. A rentabilidade da actividade de comercialização de electricidade e gás
natural em Portugal e Espanha pode ser reduzida devido a aumento da
pressão da concorrência ou alterações de enquadramento regulatório
A EDP desenvolve actividades de comercialização de electricidade e gás em mercado livre em
Portugal e em Espanha, sendo que a comercialização de electricidade em Portugal é o segmento
onde detêm maior número de clientes. Em Portugal, a EDP atua como comercializador no
mercado livre através da EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. (“EDP Comercial”),
A EDP opera ainda como comercializador electricidade de “último recurso” em Portugal através da
EDP Serviço Universal, S.A. (“EDP SU”) onde pratica tarifas de venda a clientes finais reguladas.
Na sequência da gradual transposição de directivas da União Europeia e da implementação entre
2011 e 2014 do PAEF patrocinado pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo
Monetário Internacional, a transferência de clientes do comercializador de último recurso de
electricidade “EDP SU” para comercializadores de electricidade no mercado livre em Portugal
apresentou um elevado ritmo entre 2011 e 2015, tendo o número de clientes em mercado livre
aumentado de 0,4 milhões para 4,4 milhões, enquanto a percentagem de electricidade vendida em
mercado livre aumentou de 48% para 87% respectivamente. Neste período a EDP, através da sua
subsidiária EDP Comercial, realizou um significativo investimento promocional e comercial na
captação de clientes, incorrendo nos custos associados à aquisição destes clientes, nomeadamente
nos segmentos de clientes residenciais e de pequenos negócios, conseguindo captar 85% dos
clientes que transferiram os seus contratos para o mercado livre. Tendo atingido massa crítica em
termos de número de clientes no mercado livre, a EDP pretende focar-se na manutenção de
elevados níveis de satisfação dos clientes, manutenção de elevadas taxas de renovação dos contratos
existentes, e aumento do número de serviços vendidos por cliente, nomeadamente através do
aumento do número de clientes duais (com contrato de electricidade e gás), assim como
aumentando as vendas de serviços de manutenção de electrodomésticos, seguros ou serviços de
eficiência energética e visando rentabilizar a carteira de clientes. No entanto, um eventual aumento
da pressão competitiva, ou decisões legislativas ou regulatórias adversas podem implicar que a EDP
não consiga atingir os seus objectivos neste segmento de negócio. O aumento da concorrência no
mercado de comercialização de electricidade e gás em mercado livre em Portugal e Espanha poderá
ter um efeito adverso e substancial nos volumes de vendas e nas margens de comercialização de
electricidade e gás da EDP. Acresce que a EDP não pode prever os diversos riscos e oportunidades
que possam surgir da conclusão do processo de liberalização em curso da comercialização de
electricidade e gás natural em Portugal e Espanha. A implementação completa do processo de
52

liberalização, com o fim das tarifas reguladas no mercado residencial, o eventual fim da figura dos
comercializadores de último recurso e a consequente concorrência, a reversão do processo de
liberalização em curso, ou qualquer alteração regulatória ou legal que impacte o grau de liberdade de
actuação dos comercializadores livres podem ter um efeito material adverso na actividade, situação
financeira e nos resultados operacionais da EDP.
2.1.29. A EDP está exposta ao risco de contraparte em algumas das suas
actividades
A comercialização de electricidade e gás natural da EDP aos clientes finais, as suas actividades
grossistas de energia na Península Ibérica e nos mercados de combustíveis internacionais, bem
como os seus contratos de venda de energia renovável a longo prazo nos Estados Unidos, Itália,
Bélgica, Espanha, Polónia, Roménia, México e Brasil estão sujeitos a risco de contraparte.
Adicionalmente, a EDP está sujeita a risco de contraparte quando contrata operações financeiras,
derivados financeiros ou de energia, ou ainda quando entra em transacções com fornecedores de
serviços e equipamentos. Embora a EDP procure (nesta e noutras áreas da sua actividade) mitigar o
risco de contraparte ao realizar transacções com entidades com idoneidade creditícia, através da
diversificação das contrapartes e de pedido de apoio de crédito, não pode haver qualquer garantia
de que a EDP esteja suficientemente protegida contra o risco de contraparte. A EDP enfrenta
principalmente os riscos de as contrapartes não cumprirem as suas obrigações contratuais, ficarem
sujeitas a processos de insolvência ou liquidação durante a vigência dos contratos em causa ou de o
apoio de crédito recebido de tais contrapartes ser inadequado para cobrir as perdas da EDP em
caso de incumprimento da sua contraparte. Qualquer incumprimento, insolvência ou liquidação
significativos dos clientes ou contrapartes da EDP pode ter um efeito material adverso na
actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP.
2.1.30. A EDP pode não conseguir executar com sucesso a estratégia de negócio
que definiu
A capacidade da EDP para executar com sucesso a sua estratégia empresarial e de negócio e atingir
os seus objectivos encontra-se dependente de um conjunto de factores, incluindo a capacidade para
executar, desenvolver e aumentar o seu portfólio de projectos e de operar com sucesso os seus
activos existentes e futuros. A capacidade para executar o respectivo plano de negócios está ainda
sujeita a uma variedade de riscos adicionais, incluindo os referidos neste capítulo. Por outro lado,
muitos destes factores de risco encontram-se relacionados com matérias que estão fora do controlo
da EDP. Nessa medida, a EDP não pode assegurar que será capaz de executar com sucesso, ou de
todo, a sua estratégia de negócio e empresarial e atingir os objectivos fixados nos prazos definidos,
ou de todo, e a incapacidade da EDP em executar a sua estratégia de negócio e empresarial e atingir
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os objectivos fixados nos prazos definidos, ou de todo, pode ter um efeito material adverso na
actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP.
2.1.31. A EDP tem de acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas que
ocorrem num sector em rápido desenvolvimento para manter e aumentar a
sua competitividade
As tecnologias utilizadas no sector da energia mudaram e podem mudar e evoluir rapidamente no
futuro, e as técnicas de produção de electricidade estão constantemente a melhorar e a tornar-se
mais complexas. Para que a EDP mantenha a sua competitividade e para que expanda o seu
negócio, deve ajustar-se eficazmente às mudanças da tecnologia. Em particular, as tecnologias
relacionadas com a produção e armazenamento de energia estão constantemente a ser actualizadas e
modificadas. Se a EDP for incapaz de modernizar as suas tecnologias rápida e regularmente e de
tirar proveito das tendências da indústria, poderá enfrentar uma pressão acrescida dos concorrentes
e perder clientes nos mercados em que opera. A EDP poderá também perder oportunidades
valiosas de expandir as suas operações em mercados existentes e em novos mercados devido a uma
integração insuficiente de novas tecnologias nas suas operações. Como resultado, a incapacidade de
a EDP responder às mudanças tecnológicas atuais e futuras no sector da energia de forma eficaz e
atempada, pode ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e resultados
operacionais da EDP.
2.1.32. A EDP detém participações maioritárias em sociedades não inteiramente
detidas pelo Grupo EDP
A EDP detém participações maioritárias em sociedades que o Grupo EDP não detém inteiramente
mas que controla. Em muitas das referidas sociedades, onde o Grupo EDP detém participações
maioritárias, porém não representativas da totalidade do capital, as relações com os accionistas
minoritários são reguladas através de acordos accionistas, ou parassociais.
O facto de o Grupo EDP controlar várias sociedades onde outras entidades possuem participações
minoritárias poderá resultar no risco de desentendimentos ou disputas com tais accionistas
minoritários em virtude de, entre outras causas, o incumprimento do disposto nos acordos
parassociais celebrados com os últimos (em resultado de, por exemplo, o incumprimento das
obrigações de financiar aumentos de capital ou despesas de capital). Estes desentendimentos e
disputas poderão resultar em litígios, os quais envolvem custos e poderão implicar um custo de
oportunidade no tempo e esforço devotado pelo Grupo EDP à gestão do negócio das referidas
sociedades ou do Grupo EDP em geral.
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Tais situações e litígios poderão afectar adversa e materialmente a actividade, a situação financeira e
os resultados operacionais da EDP.
2.1.33. A EDP está exposta a riscos reputacionais, designadamente emergentes de
rumores que afectem a sua imagem e relacionamento com os clientes
O risco reputacional é inerente à actividade da EDP. Publicidade negativa ou a opinião negativa do
público poderá afectar adversamente a capacidade do Grupo para manter e atrair clientes, bem
como gerir a relação com outros stakeholders e contratar financiamentos, e em geral implementar o
seu plano de negócios, causando um efeito material adverso na actividade, situação financeira e
resultados operacionais da EDP.
2.1.34. A EDP não consegue estar plenamente segurada ou segurada contra todos
os potenciais riscos e pode ficar sujeita a prémios de seguro mais elevados
A actividade da EDP está exposta aos riscos inerentes à construção e exploração de centros
electroprodutores, redes de distribuição de electricidade e gás natural e outras instalações de energia
relacionadas, como avarias mecânicas, defeitos de fabrico, catástrofes naturais, ataques terroristas,
sabotagem, danos pessoais e outras interrupções do serviço resultantes de acontecimentos fora do
controlo da EDP. A EDP também está exposta a riscos ambientais, incluindo condições ambientais
que possam afectar, destruir, danificar ou prejudicar qualquer das suas instalações. Estes eventos
podem resultar num aumento de custos e outras perdas que podem ter um efeito material adverso
na actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP.
A EDP contratou apólices de seguro para cobrir determinados riscos associados à sua actividade e
implementou uma cobertura de seguro que considera ser compatível com a sua estrutura comercial
e perfil de risco, de acordo com a prática geral do mercado. Contudo, a EDP não pode ter a certeza
de que as suas actuais apólices de seguro permitam que fique segurada contra todos os riscos e
perdas que possam surgir no futuro. As avarias ou interrupções de serviço nas instalações da EDP
também a poderão expor a acções judiciais e sanções. Quaisquer das referidas acções judiciais ou
sanções podem ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e resultados
operacionais da EDP.
Além disso, embora a EDP não tenha apresentado até à data quaisquer pedidos substanciais ao
abrigo das suas apólices de seguro que tornariam qualquer apólice nula ou resultariam num
aumento dos prémios a pagar em relação a qualquer apólice, as apólices de seguro da EDP estão
sujeitas a revisão anual pelas suas seguradoras, não podendo a EDP ter a certeza de que estas
apólices sejam renovadas de todo ou com condições semelhantes ou favoráveis. Se a EDP incorrer
numa perda substancial sem seguro ou numa perda que exceda significativamente os limites das
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suas apólices de seguro, ou se as revisões das apólices de seguro da EDP conduzirem a condições
menos favoráveis, tais custos adicionais podem ter um efeito material adverso na actividade,
situação financeira e resultados operacionais da EDP.
2.1.35. O envolvimento da EDP em actividades internacionais submete-a a riscos
específicos, nomeadamente riscos de moeda estrangeira
Os investimentos no Brasil, Estados Unidos e noutros países fora da zona Euro apresentam um
perfil de risco diferente ou superior para a EDP do que os efectuados no sector da energia na zona
Euro. Os riscos associados aos seus investimentos fora da zona Euro podem incluir,
nomeadamente: (i) volatilidade económica; (ii) flutuações da taxa de câmbio e controlos de câmbio;
(iii) níveis diferentes de pressões inflacionárias; (iv) níveis diferentes de envolvimento do governo na
economia nacional; (v) incerteza política; e (vi) mudanças inesperadas dos regimes regulamentares ou
legais. A EDP não pode dar nenhuma garantia de que irá gerir com sucesso os seus investimentos
no Brasil, nos Estados Unidos e noutros locais.
A EDP está exposta ao risco de conversão cambial quando as contas dos seus negócios no Brasil,
nos EUA e fora da zona Euro (por exemplo, na Polónia e na Roménia), expressas nas respectivas
moedas locais, são convertidas nas suas contas consolidadas, expressas em euros. A EDP não pode
prever movimentos nessas moedas que não o euro, em particular o real brasileiro e o dólar norteamericano, podendo uma grande desvalorização dessas moedas ter um efeito material adverso na
actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP.
Algumas das subsidiárias operacionais da EDP (particularmente nos Estados Unidos, Brasil,
Roménia e Polónia) celebraram no passado e poderão vir a celebrar no futuro contratos ou suportar
despesas de capital substanciais expressas numa moeda diferente da moeda em que geram receitas.
A EDP tenta cobrir os riscos de flutuação cambial, fazendo equiparar a moeda dos seus custos e
receitas, bem como utilizando diversos instrumentos financeiros. Não pode haver qualquer garantia
de que os esforços da EDP para mitigar os efeitos das flutuações da taxa de câmbio sejam bemsucedidos, de que a EDP continue a desenvolver actividades de cobertura ou de que quaisquer
actividades de cobertura atuais ou futuras que a EDP desenvolva protejam adequadamente a sua
situação financeira e resultados operacionais dos efeitos das flutuações da taxa de câmbio, de que
estas actividades não resultem em perdas adicionais ou de que os outros procedimentos de gestão
de risco da EDP funcionem com sucesso.
A ocorrência de qualquer destes acontecimentos pode ter um efeito material adverso na actividade,
situação financeira e resultados operacionais da EDP.

56

2.1.36. A EDP poderá não conseguir financiar as suas despesas de capital
planeadas
As actividades da EDP exigem despesas de capital significativas. A EDP espera financiar uma parte
substancial destas despesas de capital a partir dos fluxos de caixa das suas actividades operacionais.
Contudo, se estas fontes não forem suficientes, a EDP poderá ter de financiar algumas das suas
despesas de capital planeadas a partir de fontes externas, incluindo empréstimos bancários, venda
de participações minoritárias, ofertas nos mercados de capital, parcerias institucionais de capital e
incentivos fiscais. Não pode ser dada nenhuma garantia de que a EDP conseguirá angariar o
financiamento necessário para as suas despesas de capital planeadas, em condições aceitáveis ou de
todo. Se a EDP for incapaz de angariar tal financiamento, poderá ter que reduzir as suas despesas
de capital planeadas. Qualquer redução pode ter um efeito material adverso na actividade, situação
financeira e resultados operacionais da EDP.
2.1.37. A posição financeira da EDP pode ser adversamente afectada por uma série
de factores, incluindo restrições em acordos de empréstimo e dívida,
alterações às notações de crédito da EDP e alterações adversas e volatilidade
nos mercados globais de crédito
A actividade da EDP é parcialmente financiada através da dívida e o perfil de vencimento e
reembolso da dívida utilizada para financiar investimentos muitas vezes não se correlaciona com os
fluxos de caixa dos activos da EDP. Assim, a EDP conta com o acesso ao papel comercial e a
mercados monetários a curto prazo e a mercados bancários e de capital a longo prazo como fontes
de financiamento. Nos últimos anos, os mercados financeiros globais sentiram uma volatilidade
extrema e as condições de mercado adversas em curso podem aumentar o custo de financiamento
da EDP ou impedir mesmo o seu acesso a financiamento no futuro. Um aumento das taxas de juro
base a curto ou longo prazo poderá também ter um impacto negativo no custo da dívida,
especialmente dada a sua exposição à taxa variável (que equivale a cerca de 48 por cento da dívida
da EDP a 30 de Setembro de 2016). Além disso, alguma da dívida da EDP está notada por agências
de notação de crédito, e as alterações a estas notações pode afectar a sua capacidade de contracção
de empréstimos e o custo desses empréstimos, bem como a posição de liquidez da EDP.
As fontes de liquidez da EDP incluem depósitos a curto prazo, financiamento em conta-corrente,
empréstimos sindicados em formato Revolving Credit Facility e programas de papel comercial com
tomada firme com um grupo diversificado de instituições financeiras com idoneidade creditícia. Se
a idoneidade creditícia destas instituições financeiras se alterar significativamente, a posição de
liquidez da EDP poderá ser adversamente afectada.
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Adicionalmente, a alguma da dívida financeira da EDP é atribuído rating pelas agências de rating,
pelo que alterações a esse rating – nomeadamente através de alterações ou descidas do rating da
dívida soberana – podem diminuir a capacidade de financiamento da EDP, assim como os custos
com o mesmo, bem como a posição de liquidez da EDP.
A verificar-se um cenário de subida generalizada de taxas de juro, ou se a EDP for incapaz de
aceder ao capital a taxas competitivas ou de todo, a sua capacidade de financiar as suas operações e
implementar a sua estratégia será afectada, o que pode ter um efeito material adverso na actividade,
situação financeira e resultados operacionais da EDP.
Qualquer implicação em termos do que é a capacidade de financiamento da EDP, os custos com o
mesmo ou a posição de liquidez da EDP poderá impactar a estratégia do Grupo tal como
comunicado ao mercado, a qual passa por reduzir progressivamente a alavancagem até 2020.
2.1.38. A EDP pode suportar custos futuros relacionados com os planos de
benefícios dos seus trabalhadores acima do esperado
A EDP concede a alguns dos seus trabalhadores um plano complementar de reforma e
sobrevivência, bem como um plano de responsabilidades por cuidados médicos (o “Plano de
Benefícios aos Trabalhadores”). As responsabilidades e custos anuais correspondentes do Plano de
Pensões são determinados através de cálculos actuariais anuais por actuários independentes. Os
riscos mais críticos relacionados com as contas dos planos de benefícios de trabalhadores
relacionam-se muitas vezes com a rentabilidade dos activos utilizados para financiar as
responsabilidades do Plano de Benefícios aos Trabalhadores e a taxa de desconto utilizada para
avaliar o valor presente dos pagamentos futuros. As responsabilidades com o Plano de Benefícios
aos Trabalhadores podem colocar uma pressão significativa sobre os fluxos de caixa. Em particular,
se qualquer um dos fundos de pensões da EDP se tornar subfinanciado de acordo com as
regulamentações locais, a EDP ou a sua subsidiária em causa pode ser obrigada a fazer
contribuições adicionais para o fundo, o que pode ter um efeito material adverso na actividade,
situação financeira e resultados operacionais e fluxos de caixa da EDP.
2.1.39. As falhas do sistema de tecnologias da informação (TI) poderão afectar as
operações da EDP
Os sistemas de TI da EDP são de importância crítica no apoio a todas as suas actividades
comerciais. As falhas nos sistemas de TI da EDP poderão resultar de falhas técnicas, erro humano,
falta de capacidade do sistema, violações de segurança ou de software para os quais a EDP adquiriu
licenças operacionais e sobre os quais não tem qualquer controlo. A introdução de novas
tecnologias e o desenvolvimento de novos usos, tais como redes sociais, expõem a EDP a novas
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ameaças. Além disso, os ciber ataques e tentativas de hacking dos quais as empresas podem ser
vítimas são cada vez mais direccionados e levados a cabo por especialistas. Qualquer falha ou mau
funcionamento dos sistemas de TI da EDP poderá resultar em quebras de confidencialidade,
atrasos ou perda de dados e pode ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e
resultados operacionais da EDP.
2.1.40. Os activos da EDP poderão ser danificados por catástrofes naturais ou
provocadas pelo homem e a EDP poderá, consequentemente, enfrentar
responsabilidade civil ou outros prejuízos
Os activos da EDP poderão ser danificados pelo fogo, terramotos, actos de terrorismo e outras
catástrofes naturais ou provocadas pelo homem. Embora a EDP procure precaver-se contra tais
catástrofes, manter estratégias de recuperação de catástrofes e adquirir níveis de cobertura de seguro
que considera como sendo comercialmente adequados, caso ocorra algum dano e caso seja
substancial, a EDP poderia incorrer em perdas e danos não recuperáveis nos termos das apólices de
seguro em vigor.
Os centros electroprodutores da EDP estão susceptíveis a acidentes industriais e os trabalhadores
ou terceiros podem sofrer lesões corporais ou morte em consequência de tais acidentes. Em
particular, embora a EDP acredite que o seu equipamento tenha sido bem concebido e fabricado e
que seja sujeito a testes de controlo de qualidade e testes de garantia de qualidade rigorosos, e que
está em conformidade com as normas de saúde e segurança e regulamentação aplicáveis, o processo
de concepção e fabrico é controlado em última instância pelos fornecedores ou fabricantes de
equipamento da EDP e não pela EDP, e não pode haver qualquer garantia de que não ocorram
acidentes durante a instalação ou operação deste equipamento. Adicionalmente, os centros
electroprodutores e os trabalhadores da EDP podem ser susceptíveis a danos causados por eventos
fora do curso normal de negócios, incluindo catástrofes naturais, acidentes catastróficos e actos de
terrorismo. Tais acidentes ou eventos poderiam causar graves danos aos centros electroprodutores
e instalações da EDP, exigindo reparação extensiva ou a substituição de equipamento caro,
podendo limitar a capacidade de a EDP operar e gerar rendimento dessas instalações por um
período de tempo. Tais incidentes poderiam também causar danos significativos aos recursos
naturais ou a bens pertencentes a terceiros, ou danos pessoais, que poderiam levar a pedidos
significativos contra a EDP e as suas subsidiárias. A cobertura de seguro que a EDP mantém para
tais catástrofes naturais, acidentes catastróficos e actos de terrorismo pode ficar indisponível ou ser
insuficiente para cobrir as perdas ou responsabilidade relacionados com alguns destes riscos.
Além disso, estes eventos podem criar perigos significativos para o ambiente ou saúde e poluição e
podem ser prejudiciais ou um incómodo para os moradores vizinhos. A EDP pode ser obrigada a
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pagar indemnizações ou multas, a limpar os danos ambientais ou a desmantelar centros
electroprodutores de modo a cumprir os regulamentos ambientais ou de saúde e segurança. As leis
ambientais em certas jurisdições onde a EDP opera, incluindo os Estados Unidos, impõem
responsabilidade e por vezes responsabilidade independentemente de culpa, pela libertação de
substâncias perigosas no ambiente. A EDP poderá também ser responsável ao abrigo destas
normas legais e regulamentares nas instalações, actuais e anteriores, e locais de terceiros.
A EDP pode também enfrentar responsabilidade civil ou multas no curso normal de negócios
como consequência de danos a terceiros causados pelas catástrofes naturais ou provocadas pelo
homem referidas acima. Estas responsabilidades podem fazer com que a EDP seja obrigada a
efectuar pagamentos de indemnização em conformidade com as leis aplicáveis que podem não estar
totalmente cobertas pelas suas apólices de seguro.
A EDP tem uma participação num centro electroprodutor nuclear através da Hidrocantábrico, que
detém uma participação de 15,5 por cento no centro electroprodutor nuclear de Trillo em Espanha.
Conforme exigido pelos tratados internacionais ratificados por Espanha, a lei e regulamentação
espanholas limitam a responsabilidade dos operadores de centrais nucleares em relação a acidentes
nucleares. A actual lei espanhola prevê que o operador de cada instalação nuclear será responsável
até 700 milhões de euros em resultado de pedidos relativos a um único acidente nuclear. A EDP
seria responsável pela sua quota proporcional deste montante de 700 milhões de euros.
Actualmente Trillo tem um seguro para cobrir potenciais responsabilidades relacionadas com
terceiros decorrentes de um acidente nuclear em Trillo de até 700 milhões de euros, incluindo
responsabilidade ambiental até ao mesmo limite. Na proporção da participação da Hidrocantábrico
em Trillo, a EDP poderá estar sujeita a riscos decorrentes da exploração de instalações nucleares e
do armazenamento e manuseamento de materiais radioactivos.
A ocorrência de uma ou mais destas catástrofes naturais ou provocadas pelo homem e qualquer
responsabilidade civil ou outros prejuízos resultantes podem ter um efeito material adverso na
actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP.
2.1.41. A EDP é parte em determinados processos contenciosos
A EDP é, tem sido e pode ser, no futuro, sujeita a um número de pedidos e litígios no âmbito da
sua actividade comercial. A EDP é incapaz de garantir que irá sair vitoriosa em qualquer destes
litígios ou que se precaveu adequadamente ou contratou seguro adequado contra quaisquer
eventuais prejuízos, pelo que uma decisão contrária à EDP pode ter um efeito material adverso na
actividade, situação financeira e resultados operacionais da EDP.
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2.1.42. A EDP poderá ter dificuldades na contratação e retenção de membros dos
órgãos sociais e pessoal qualificado
A capacidade da EDP para implementar com sucesso a estratégia delineada depende,
designadamente, da sua capacidade em recrutar e manter os membros dos corpos sociais e os
colaboradores mais qualificados e competentes para cada função em Portugal e noutros países.
Os membros que actualmente compõem a Conselho de Administração Executivo e o Conselho
Geral e de Supervisão do Emitente foram eleitos para o mandato correspondente ao quadriénio de
2015/2017 na Assembleia Geral de Accionistas de 21 de Abril de 2015. A composição do Conselho
de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão poderá alterar-se devido a
decisões dos accionistas ou devido a outros factores.
A incapacidade para atrair e reter os membros dos corpos sociais e/ou outros colaboradores mais
qualificados e competentes para cada função poderá limitar ou atrasar a execução da estratégia, o
que pode ter um efeito material adverso na actividade, situação financeira e resultados operacionais
da EDP.
2.1.43. Litígios laborais ou outras acções de natureza sindical podem criar
problemas ou tornar mais dispendiosa a actividade da EDP
A EDP está exposta ao risco de litígios laborais e outras acções de natureza sindical. A EDP pode
ser alvo, no futuro, de greves, paragens nos trabalhos ou quaisquer outras acções de natureza
sindical. Qualquer uma dessas acções pode, possivelmente por um período significativo de tempo,
criar problemas na actividade da EDP, resultar no aumento dos salários e dos benefícios atribuídos
aos colaboradores ou ter outro efeito material adverso na actividade, situação financeira e resultados
operacionais da EDP.
2.1.44. A EDP poderá ser parte de fusões e/ou aquisições, parcerias e/ou
alienações, as quais poderão ter efeitos negativos a médio e longo prazo
A EDP poderá participar em fusões, aquisições e/ou venda de activos em Portugal ou noutro local,
no caso de essas oportunidades surgirem.
A EDP pretende avaliar cada potencial investimento com base numa análise financeira e de
mercado extensa, que pode incluir certos pressupostos. A EDP poderá também procurar
oportunidades de alienar activos não estratégicos ou de vender participações minoritárias em
activos existentes.
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Investimentos ou desinvestimentos adicionais poderão ter um efeito adverso e substancial na
actividade, na situação financeira, nas perspectivas ou nos resultados operacionais da EDP, como
consequência de qualquer das seguintes circunstâncias ou outros factores:
(i)

a participação da EDP em tais operações poderá levar a alterações à sua estratégia societária,
organização e estrutura, foco principal de negócio e recursos

(ii)

a EDP pode suportar custos substanciais, atrasos ou outros problemas operacionais ou
financeiros na integração ou separação dos negócios adquiridos ou alienados;

(iii)

a EDP pode não conseguir identificar, adquirir ou administrar de forma rentável eventuais
negócios adicionais;

(iv)

as aquisições, alienações ou outras operações podem afectar de modo adverso os resultados
operacionais da EDP;

(v)

As operações podem desviar a atenção da administração da exploração dos negócios
existentes da EDP;

(vi)

a EDP pode não conseguir reter pessoal-chave no contexto de tais operações e/ou ter que
suportar custos de pessoal adicionais resultantes de quaisquer reestruturações associadas a
tais operações;

(vii)

a EDP pode encontrar acontecimentos, circunstâncias ou responsabilidades legais
inesperados; e

(viii) a EDP pode ter dificuldades em obter o financiamento necessário ou o financiamento
necessário pode estar disponível apenas em condições desfavoráveis.
Não pode haver qualquer garantia de que tais operações sejam feitas de modo atempado e eficiente
ou de que a EDP não sofra prejuízos em consequência dessas operações ou de que a actividade, a
situação financeira, as perspectivas ou os resultados operacionais da EDP não sejam afectados de
modo adverso por qualquer dessas operações.
2.1.45. Certas disposições da lei portuguesa e dos Estatutos poderão ter o efeito de
impedir uma mudança de controlo na EDP
Algumas disposições de direito português bem como dos Estatutos poderão ter por efeito atrasar,
diferir ou prevenir a aquisição de acções representativas do capital social da EDP ou uma mudança
de controlo na estrutura accionista da EDP. Entre estas destacam-se os Decretos-Lei aplicáveis aos
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sectores da electricidade e do gás natural, nos termos dos quais nenhuma entidade poderá, directa
ou indirectamente, deter acções representativas de mais de 25% do capital social da EDP.
Adicionalmente, nos termos do número 3 do artigo 14.º dos Estatutos da EDP não serão
considerados os votos emitidos por um accionista, em nome próprio ou como representante de
outro, que excedam 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade dos votos correspondentes ao
capital social.
2.1.46. A previsão de lucros divulgada pela EDP pode revelar-se incorrecta
A previsão de lucros apresentada pela EDP no capítulo 13 do Prospecto pode revelar-se incorrecta.
A informação apresentada trata-se apenas de uma previsão de como, do ponto de vista do
Emitente, a situação financeira do Grupo EDP poderá evoluir até ao final do ano de 2016, tendo
em conta um conjunto de pressupostos. A previsão de lucros apresentada pela EDP poderá, no
entanto, basear-se em premissas erróneas, o que poderá impossibilitar que sejam atingidos os lucros
previstos. A situação financeira do Grupo EDP poderá também não se desenvolver conforme
previsto, caso, entre outros aspectos, os custos a suportar pelo Grupo EDP sejam mais elevados
e/ou as receitas sejam inferiores ao previsto.
Se os lucros previstos não puderem ser atingidos, tal poderá afectar adversa e significativamente a
actividade da EDP, a sua situação financeira e os seus resultados operacionais.

2.2.

Factores de risco relacionados com os valores mobiliários objecto de admissão à

negociação
2.2.1. O Emitente não pode garantir qualquer preço de negociação das suas acções
em mercado
As acções representativas do capital social da EDP encontram-se admitidas à negociação no
mercado regulamentado Euronext Lisbon. A cotação das acções representativas do capital social da
EDP poderá variar.
Apesar de as acções da EDP estarem admitidas à negociação em mercado regulamentado, a EDP
não pode garantir que o mercado tenha liquidez suficiente para garantir que a venda de um número
substancial de acções ou, simplesmente, a percepção de que tais vendas possam ocorrer, não afecte
negativamente o preço de negociação em bolsa de tais acções.
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O mercado pode estar sujeito a flutuações e o preço das acções da EDP poderá ser mais ou menos
volátil devido a diversos factores, nomeadamente a alterações nas estimativas financeiras dos
analistas de valores mobiliários, a alterações nas expectativas dos investidores quanto à evolução
dos negócios prosseguidos pela EDP e a alterações das condições vigentes nos mercados de valores
mobiliários, entre outros. Factores genéricos de mercado e do sector podem afectar
desfavoravelmente o preço de mercado das acções EDP, independentemente do desempenho
operacional das suas participadas.
2.2.2. As flutuações da taxa de câmbio podem ter um impacto significativo no valor
das Acções
O preço de mercado das acções da EDP transaccionadas em mercado é denominado em euros.
Flutuações na taxa de câmbio entre o euro e outras divisas poderão afectar o valor das acções da
EDP na moeda local de investidores de outros países que não adoptaram o euro como moeda.
Adicionalmente, quaisquer dividendos das acções da EDP em dinheiro serão pagos em euros e,
assim, estarão sujeitos a flutuações de taxa de câmbio quando convertidos para a moeda local do
investidor.
2.2.3. O preço de mercado das Acções poderá ser negativamente afectado por
vendas de acções por parte dos actuais accionistas.
A ocorrência de vendas de um número substancial de acções representativas do capital social da
EDP, ou a percepção de que tais vendas poderão ocorrer, poderão afectar negativamente o preço
de mercado das Acções ou a capacidade da EDP de angariar capital através de uma futura oferta
pública de distribuição de acções.
2.2.4. Os direitos dos investidores enquanto accionistas serão regidos pelo direito
português, podendo alguns aspectos diferir dos direitos reconhecidos a
accionistas por ordenamentos jurídicos que não o português.
A EDP é uma sociedade aberta regida pelo direito português e os direitos dos titulares das suas
acções são os decorrentes dos estatutos da EDP e dos direitos societários e dos valores mobiliários
portugueses, independentemente da lei nacional aplicável aos respectivos accionistas. A
possibilidade de accionistas proporem acções contra a EDP e seus administradores ao abrigo de
regimes jurídicos estrangeiros e a possibilidade de os accionistas verem reconhecidas decisões
judiciais obtidas noutro país pelos tribunais portugueses poderão ser limitadas por esse facto e,
sempre que for apresentado em tribunal um pedido relativo à informação contida no Prospecto,
nos termos da legislação interna dos Estados membros, o investidor poderá ter de suportar os
custos de tradução do Prospecto antes do início do processo judicial. Ao abrigo do direito
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português, é reconhecida aos accionistas a possibilidade de requererem a declaração de nulidade ou
anulação de deliberações que violem disposições legais ou estatutárias. Tais medidas podem ser
tomadas, por exemplo, com respeito a deliberações adoptadas relativamente aos pagamentos de
dividendos, aumentos ou reduções do capital social ou quaisquer outras alterações aos estatutos,
bem como deliberações relativas a fusões ou cisões. Tal pedido, no caso do aumento do capital
social de uma sociedade aberta, pode levar a que as acções emitidas na sequência de um aumento
do capital cuja deliberação é alvo de tal impugnação não sejam fungíveis com as já existentes até
que se resolva o litígio, nos termos previstos no artigo 25.º, b), do Código dos Valores Mobiliários,
e para além do prazo genérico de 30 dias após aprovação da deliberação relevante previsto no artigo
25.º, a), do mesmo Código, durante o qual as novas acções emitidas constituem uma categoria
diferente.
2.2.5. A EDP pode não ser capaz de pagar dividendos de acordo com a sua política
de dividendos
A EDP actualmente pretende distribuir dividendos anuais de modo a introduzir um grau de
estabilidade razoável na política de dividendos. A este respeito veja-se em maior detalhe a secção
9.8 do presente documento, a qual relata a política de dividendos da EDP.
Não há, no entanto, garantia de que a EDP venha a conseguir efectuar distribuições de dividendos
no futuro, nem tão pouco que as futuras distribuições de dividendos venham a respeitar a política
de dividendos até agora seguida ou o pay-out previsto. Tais distribuições de dividendos estarão
dependentes de vários factores, incluindo as perspectivas de negócio da EDP, as necessidades de
tesouraria e a performance financeira, as condições de mercado e o contexto económico em geral, e
outros factores, incluindo o enquadramento fiscal e regulatório, bem como o montante de
resultados distribuíveis.
2.2.6. Quaisquer aumentos do capital da EDP podem ter um impacto negativo no
preço das acções e os accionistas existentes poderão sofrer uma diluição do
capital por eles detido na medida em que não sejam capazes de participar em
tais aumentos de capital.
A EDP pode vir, no futuro, a aumentar o seu capital social, por entradas em dinheiro ou em
espécie, para financiar quaisquer aquisições ou quaisquer investimentos ou para reforçar o seu
balanço. Tal aumento de capital pode ter um impacto negativo no preço das acções da EDP. De
acordo com a lei portuguesa, os accionistas têm um direito de preferência pro rata na subscrição de
aumentos de capital, por entradas em dinheiro, no caso de emissão de novas acções ou de outros
valores mobiliários que dêem ao seu titular a possibilidade de adquirir novas acções. Este direito
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pode ser limitado ou suprimido, por deliberação tomada em Assembleia Geral. Nestes casos, a
participação social dos accionistas no capital social da EDP pode sofrer uma diluição.
O exercício dos direitos de preferência na subscrição, por certos accionistas não residentes em
Portugal pode, no entanto, ser restringido pela lei aplicável, bem como pelas práticas ou outras
regras, e tais accionistas podem estar impedidos de exercer esses direitos. Em particular, não há
garantia de que a EDP seja capaz de obter uma isenção de registo nos termos do Securities Act e a
EDP não está sujeita à obrigação de requerer o registo relativamente a quaisquer direitos de
preferência na subscrição ou aos valores mobiliários subjacentes ou de fazer esforços para que o
registo seja declarado eficaz nos termos do Securities Act. Os accionistas em jurisdições fora de
Portugal que não consigam ou possam exercer os seus direitos de preferência na subscrição no caso
de um futuro aumento de capital podem sofrer diluição.
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3. RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO
A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem aos preceitos estabelecidos no Código dos
Valores Mobiliários, ao disposto no Regulamento dos Prospectos, na sua actual redacção, e na
demais legislação aplicável.
As entidades que a seguir se indicam são, no âmbito da responsabilidade que a cada um é atribuída
nos termos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários, responsáveis
pela completude, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação contida no
presente Prospecto à data da sua publicação, nos termos abaixo referidos.
3.1. Identificação dos responsáveis
As entidades que a seguir se indicam são, nos termos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do
Código dos Valores Mobiliários, responsáveis pelos danos causados pela desconformidade do
conteúdo do Prospecto com o disposto no artigo 135.º do Código dos Valores Mobiliários à data
do mesmo:
O Emitente
A EDP – Energias de Portugal, S.A., sociedade aberta, com sede na Av. 24 de Julho, 12,1249‐300,
Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de
matrícula e de pessoa colectiva 500697256, com o capital social de € 3.656.537.715,00.
Os membros do Conselho de Administração Executivo do Emitente em funções à data do
presente Prospecto e em funções aquando da aprovação das contas anuais relativas ao
exercício de 2015
António Luís Guerra Nunes Mexia (Presidente)
Nuno Maria Pestana de Almeida Alves
João Manuel Manso Neto
António Fernando Melo Martins da Costa
João Manuel Veríssimo Marques da Cruz
Miguel Stilwell de Andrade
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
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Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira
Os membros do Conselho Geral e de Supervisão em funções à data do presente Prospecto e
em funções aquando da aprovação das contas anuais relativas ao exercício de 2015
Eduardo de Almeida Catroga (em representação da China Three Gorges Corporation)
Luís Filipe Marques Amado
Ya Yang (em representação da China Three Gorges New Energy Co. Ltd.)
Guojun Lu (em representação da China International Water & Electric Corp.)
Dingming Zhang (em representação da China Three Gorges (Europe), S.A.)
Shengliang Wu (em representação da China Three Gorges (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda.)
Felipe Fernández Fernández (em representação da DRAURSA, S.A.)
Fernando Maria Masaveu Herrero
Nuno Manuel da Silva Amado (em representação do Banco Comercial Português, S.A.)
Ferhat Ounoughi (em representação da Sonatrach)
Mohamed Ali Ismaeil Ali Al Fahim (em representação da Senfora BV)
António Sarmento Gomes Mota
Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona
Ilídio da Costa Leite de Pinho
Jorge Avelino Braga de Macedo
Vasco Joaquim Rocha Vieira
Augusto Carlos Serra Ventura Mateus
João Carlos Carvalho das Neves
Alberto Joaquim Milheiro Barbosa
Maria del Carmen Ana Fernandez Rozado
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António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino
Os membros do Conselho de Administração Executivo do Emitente em funções aquando
da aprovação das contas anuais relativas ao exercício de 2013 e de 2014
António Luís Guerra Nunes Mexia
Nuno Maria Pestana de Almeida Alves
João Manuel Manso Neto
António Manuel Barreto Pita de Abreu
António Fernando Melo Martins da Costa
João Manuel Veríssimo Marques da Cruz
Miguel Stilwell de Andrade
Os membros do Conselho Geral e de Supervisão do Emitente em funções aquando da
aprovação das contas anuais relativas ao exercício de 2013 e de 2014
Eduardo de Almeida Catroga
Dingming Zhang (em representação da China Three Gorges Corporation)
Guojun Lu (em representação da China International Water & Electric Corp.)
Ya Yang (em representação da China Three Gorges New Energy Co. Ltd.)
Shengliang Wu (em representação da China Three Gorges (Europe), S.A.)
Felipe Fernández Fernández (em representação da Cajastur Inversiones, S.A.)
Luis Filipe da Conceição Pereira (em representação da José de Mello Energia, S.A.)
Mohamed Ali Ismaeil Ali Al Fahim (em representação da Senfora SARL)
Harkat Abderezak (em representação da Sonatrach)
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José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi (2)
Alberto João Coraceiro de Castro
António Sarmento Gomes Mota
Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona
Fernando Maria Masaveu Herrero
Ilídio da Costa Leite de Pinho
Jorge Avelino Braga de Macedo
Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro
Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto
Vasco Joaquim Rocha Vieira
Vítor Fernando da Conceição Gonçalves
Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena
Augusto Carlos Serra Ventura Mateus
Nuno Manuel da Silva Amado
O Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo do Emitente em funções no período coberto
pelo historial financeiro deste Prospecto e à data do Prospecto
A sociedade de revisores oficiais de contas KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, S.A., com sede na Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 11º 1069-006 Lisboa, inscrita na
Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 189 e registada na CMVM sob o n.º 20161489,
desempenhou funções no período coberto pelo historial financeiro deste Prospecto, sendo assim
responsável pela certificação legal das contas consolidadas do Emitente e respectivos relatórios de
auditoria referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 pelo relatório de revisão limitada às contas

(2) José Maria Espírito Santo da Silva Ricciardi renunciou ao cargo de membro do Conselho Geral e de
Supervisão em 13 de Maio de 2014, pelo que apenas se encontrava em funções na data de aprovação das
contas de 2013.
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consolidadas intercalares condensadas da EDP relativas aos períodos intercalares findos em 30 de
Junho e 30 de Setembro de 2016, que são incluídos no presente Prospecto, tendo sido representada
por Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, desde 17 de Abril de 2012 até à presente data.
A KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. é ainda responsável pelo
relatório relativo referido no ponto 13.2.
3.2. Declaração dos responsáveis pela informação contida no Prospecto
As pessoas e entidades mencionadas no ponto 3.1 supra declaram que, tanto quanto é do seu
conhecimento, após terem efectuado todas as diligências razoáveis para se certificarem de que tal é
o caso, as informações constantes do Prospecto ou de partes do mesmo pelas quais cada uma delas
é responsável de acordo com as disposições legais aplicáveis estão em conformidade com os factos,
não existindo omissões susceptíveis de afectar de forma relevante o seu alcance.
3.3. Disposições legais relevantes sobre a responsabilidade pela informação contida no
Prospecto
Nos termos do artigo 149.º n.º 3 do Código dos Valores Mobiliários, aplicável ex-vi do artigo 243.º
do mesmo Código, a responsabilidade das entidades indicadas em 3.1 é excluída se provarem que
o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo do Prospecto na data
da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a respectiva revogação ainda era
possível.
Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 149.º, a responsabilidade é ainda excluída se eventuais
danos resultarem apenas do sumário de Prospecto ou de qualquer das suas traduções, salvo se o
mesmo contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes quando lido em conjunto com os
outros documentos que compõem o Prospecto. Nos termos do n.º 2 do referido artigo 149.º, uma
eventual culpa será apreciada de acordo com elevados padrões de diligência profissional.
Nos termos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 150.º do Código dos Valores Mobiliários, e no
que respeita à presente admissão, o Emitente responde independentemente de culpa em caso de
responsabilidade dos membros do seu órgão de administração, de fiscalização e de outras pessoas
que tenham certificado ou, de qualquer outro modo, apreciados os documentos de prestação de
contas em que o Prospecto se baseia.
No que respeita à admissão à negociação, nos termos da alínea b) do artigo 243.º do Código dos
Valores Mobiliários, o direito à indemnização deve ser exercido no prazo de seis meses após o
conhecimento da deficiência do Prospecto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso,
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decorridos dois anos a contar da data da divulgação do Prospecto de admissão ou da alteração que
contém a informação ou previsão desconforme.
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4. INFORMAÇÃO RELATIVA AOS VALORES MOBILIÁRIOS A ADMITIR À
NEGOCIAÇÃO
4.1. Categoria e forma de representação e preço das Acções
As Acções são ordinárias, escriturais, nominativas, com o valor nominal de € 1,00 cada.
As Acções são nominativas e escriturais e encontram-se inscritas na Central de Valores Mobiliários,
na presente data, com o código ISIN PTEDPZAM0009. Contudo, após a admissão à negociação,
as Acções passarão a ter o código ISIN PTEDP0AM0009 correspondente às acções ordinárias
representativas do capital social da EDP já admitidas à negociação à data do presente Prospecto.
4.2. Legislação ao abrigo da qual os títulos foram criados
As Acções foram emitidas ao abrigo da lei portuguesa, designadamente ao abrigo do disposto no
Código das Sociedades Comerciais, no Código dos Valores Mobiliários e demais legislação
aplicável.
4.3. Montante
No âmbito da 8.ª fase do processo de reprivatização do capital social da EDP, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 106-A/2011, de 26 de Outubro, foram alienadas à China Three Gorges
International (Europe), S.A. 780.633.782 acções representativas de 21,35% do capital social e dos
direitos de voto da EDP, das quais 568.797.735 acções representativas de cerca de 15,56% não se
encontravam admitidos à negociação, por pertencerem a uma categoria especial que englobava as
acções detidas por entes públicos (categoria B).
A referida alienação foi efectuada pelo preço global de € 2.693.186.548, incorporando um prémio
de 53,6% em relação ao preço de mercado no dia 21 de Dezembro de 2011.
De acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 52-A/2011, de 7 de Dezembro, foi
estabelecido um período de indisponibilidade aplicável à totalidade das acções alienadas durante
quatro anos, que se iniciaria a partir da Data de Conclusão (tal como definida no Acordo de Venda
Directa de Referência) que ocorreu a 11 de Maio de 2012. Na sequência da referida alienação e
concomitante alteração de categoria, e nos termos do disposto nos artigos 227.º e seguintes do
Código dos Valores Mobiliários, dos quais resulta que as acções da mesma categoria devem estar
todas admitidas a negociação, são agora admitidas à negociação as referidas 568.797.735 acções
representativas de cerca de 15,56% do capital social da EDP e dos direitos de voto da EDP.
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4.4. Moeda em que são emitidos
As Acções que representam actualmente o capital social da EDP encontram-se emitidas em Euros.
4.5. Direitos atribuídos às acções e seu exercício
As Acções são livremente transmissíveis e negociáveis e conferem aos seus detentores os mesmos
direitos que as restantes acções, incluindo no que respeita ao direito a receber dividendos.
Após a admissão no mercado regulamentado Euronext Lisbon, as Acções serão fungíveis com as
demais acções representativas do capital social da EDP.
Os titulares de acções da EDP têm, nos termos dos estatutos da EDP e nos termos da lei,
nomeadamente, o direito à participação nos lucros (após deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, e conforme deliberado pela Assembleia Geral), o
direito a participar na Assembleia Geral e de aí exercer o seu direito de voto, o direito à partilha do
património em caso de dissolução, o direito de preferência na subscrição de novas acções em casos
de aumentos de capital por entradas em dinheiro em que o respectivo direito não seja limitado ou
suprimido, o direito a receber novas acções da Sociedade em operações de aumento de capital por
incorporação de reservas, e o direito à informação. Estes direitos estão detalhados no ponto 8.7.1
deste Prospecto.
4.6. Deliberações, autorizações e aprovações
A admissão à negociação das Acções foi aprovada pelo Conselho de Administração Executivo em
12 de Setembro de 2016, tendo a respectiva execução ficado sujeita a parecer prévio favorável do
Conselho Geral e de Supervisão, o qual foi emitido em 22 de Setembro de 2016.
4.7. Regime de transmissão das Acções
Não existem quaisquer restrições estatutárias e/ou legais à transmissibilidade das Acções, sendo
estas livremente transmissíveis nos termos da lei.
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4.8. Eventuais ofertas públicas de aquisição obrigatórias
Uma vez que a EDP é uma sociedade aberta, a mesma encontra-se sujeita ao regime aplicável às
ofertas públicas de aquisição (“OPA”) voluntárias e obrigatórias, à aquisição potestativa e à perda
de qualidade de sociedade aberta, nos termos previstos no CódVM.

OPA obrigatória
O regime aplicável às OPA obrigatórias encontra-se estabelecido no Código dos Valores
Mobiliários, o qual transpõe para o ordenamento jurídico nacional as regras previstas na Directiva
n.º 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa às OPA.
Nos termos do disposto no artigo 187.º do Código dos Valores Mobiliários, o dever de lançamento
de uma OPA obrigatória sobre a totalidade das acções representativas do capital social de uma
sociedade aberta e de outros valores mobiliários emitidos por essa sociedade que confiram o direito
à subscrição ou aquisição das respectivas acções recai sobre qualquer pessoa singular ou colectiva
que ultrapasse, directamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores
Mobiliários, um terço ou metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social dessa
sociedade sendo que, caso seja ultrapassado o limite de um terço, a pessoa que estaria obrigada a
lançar a OPA poderá provar perante a CMVM não ter o domínio da sociedade visada, nem estar
com esta em relação de grupo, não lhe sendo, pois, exigível o lançamento da OPA.
De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, no cômputo dos direitos
de voto imputáveis a um participante no capital social de uma sociedade aberta consideram-se as
acções de que este tenha a titularidade ou o usufruto, bem como os direitos de voto:
a)

detidos por terceiro em nome próprio, mas por conta do participante;

b)

detidos por sociedade que com o participante se encontre em relação de domínio ou
de grupo, nos termos do artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários;

c)

detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha celebrado
acordo para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver vinculado a seguir
instruções de terceiro;

d)

detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de
administração e de fiscalização;

e)

que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos
titulares ou de instrumento financeiro:
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a.

Que lhe confira o direito incondicional ou a opção de adquirir, por força de
acordo vinculativo, acções com direitos de voto já emitidas por emitente cujas
acções estejam admitidas à negociação em mercado regulamentado;

b. Com liquidação física, não abrangido pela subalínea anterior, mas indexado às
acções nessa subalínea mencionadas e com efeito económico similar à
detenção de acções ou de instrumentos referidos nessa mesma subalínea;
f)

inerentes a acções detidas em garantia pelo participante ou por este administradas ou
depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos;

g)

detidos por titulares do direito de voto que tenham conferido ao participante poderes
discricionários para o seu exercício;

h)

detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o participante que vise
adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio ou que, de outro
modo, constitua um instrumento de exercício concertado de influência sobre a
sociedade participada, sendo que, nos termos dos nºs 4 e 5 do citado artigo 20.º do
Código dos Valores Mobiliários, se presume, de forma ilidível perante a CMVM,
serem instrumento desse exercício concertado de influência os acordos relativos à
transmissibilidade das acções representativas do capital social da sociedade aberta
participada;

i)

inerentes a acções subjacentes a instrumentos financeiros detidos pelo participante,
com liquidação financeira, indexados às acções mencionadas na alínea e) e com efeito
económico similar à detenção de acções ou de instrumentos referidos nessa mesma
alínea;

j)

imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por aplicação,
com as devidas adaptações, de critério constante de alguma das outras alíneas.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, a
contrapartida de OPA obrigatória não pode ser inferior ao mais elevado dos seguintes montantes:
a)

o maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em relação a ele,
estejam em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos
Valores Mobiliários, pela aquisição de valores mobiliários da mesma categoria, nos seis
meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio preliminar da oferta;
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b)

o preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado
regulamentado durante o mesmo período.

Todavia, se a contrapartida não puder ser determinada por recurso aos critérios acima indicados ou
se a CMVM entender que a contrapartida, em dinheiro ou em valores mobiliários, proposta pelo
oferente não se encontra devidamente justificada ou não é equitativa, por ser insuficiente ou
excessiva, a contrapartida mínima será fixada a expensas do oferente por auditor independente
designado pela CMVM.
Nos termos do n.º 3 do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, a contrapartida, em
dinheiro ou em valores mobiliários, proposta pelo oferente de uma OPA obrigatória presume-se
não equitativa se:
a)

o preço mais elevado tiver sido fixado mediante acordo entre o adquirente e o
alienante através de negociação particular;

b)

os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida por referência ao
mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação;

c)

tiver sido fixada com base no preço de mercado dos valores mobiliários em causa e
aquele ou o mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação
tiverem sido afectados por acontecimentos excepcionais.

A contrapartida na OPA obrigatória pode consistir em dinheiro ou em valores mobiliários. Porém,
apenas se admite a entrega de valores mobiliários em contrapartida desde que se encontrem
preenchidas duas condições cumulativas: (i) os valores mobiliários oferecidos como contrapartida
serem do mesmo tipo dos que são objecto da OPA; (ii) esses valores mobiliários encontrarem-se
admitidos ou serem da mesma categoria de valores mobiliários de comprovada liquidez admitidos à
negociação em mercado regulamentado. Porém, independentemente de se encontrarem verificadas
as referidas condições, se o oferente ou pessoas que se encontrem em alguma das situações
previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários tiverem adquirido, nos 6 meses
anteriores ao anúncio preliminar e até ao encerramento da OPA, quaisquer acções representativas
do capital social da sociedade visada com pagamento em dinheiro, deverá ser oferecida
contrapartida equivalente em dinheiro.
Aquisição potestativa
Nos termos do artigo 194.º do Código dos Valores Mobiliários, quem, na sequência do lançamento
de OPA geral em que seja visada sociedade aberta que tenha como lei pessoal a lei portuguesa,
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atinja ou ultrapasse, directamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do mesmo Código dos
Valores Mobiliários, 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social até ao apuramento
dos resultados da OPA e 90% dos direitos de voto abrangidos pela OPA pode, nos três meses
subsequentes, adquirir as acções remanescentes mediante contrapartida justa, em dinheiro, calculada
nos termos do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários.
O sócio dominante que decida promover uma aquisição potestativa deve publicar de imediato
anúncio preliminar (consignando a contrapartida em depósito junto de instituição de crédito, à
ordem dos titulares das acções remanescentes) e enviá-lo à CMVM para efeitos de registo.
A aquisição potestativa produz efeitos a partir da publicação, pelo interessado, do registo na
CMVM, implicando a imediata perda da qualidade de sociedade aberta da sociedade e a exclusão da
negociação em mercado regulamentado das acções da sociedade e dos valores mobiliários que a elas
dão direito, ficando vedada a respectiva readmissão durante um ano.
Cada titular de acções remanescentes pode, nos termos da lei (art.º 196.º do Código dos Valores
Mobiliários), nos três meses subsequentes ao apuramento dos resultados da referida OPA, exercer o
direito de alienação potestativa, devendo antes, para o efeito, dirigir por escrito ao sócio dominante
convite para que, no prazo de oito dias, lhe faça proposta de aquisição das suas acções. Na falta
dessa proposta (ou se a mesma não for considerada satisfatória), pode qualquer titular de acções
remanescentes tomar a decisão de alienação potestativa, mediante declaração perante a CMVM
acompanhada de documento comprovativo de consignação em depósito ou de bloqueio das acções
a alienar e de indicação da contrapartida calculada nos termos dos n.º 1 e 2 do artigo 194.º do
Código dos Valores Mobiliários. Verificados pela CMVM os requisitos da alienação, a mesma
produz efeitos a partir da notificação pela CMVM ao sócio dominante.
Perda da qualidade de sociedade aberta
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, uma
sociedade aberta pode perder essa qualidade quando a) um accionista passe a deter, em
consequência de OPA, mais de 90% dos direitos de voto calculados nos termos do n.º 1 do artigo
20.º do Código dos Valores Mobiliários, ou quando b) a perda da referida qualidade seja deliberada
em assembleia geral da sociedade por maioria não inferior a 90% do capital social e em assembleias
dos titulares de acções especiais e de outros valores mobiliários que confiram direito à subscrição
ou aquisição de acções por maioria não inferior a 90% dos valores mobiliários em causa; ou ainda
quando c) haja decorrido um ano sobre a exclusão da negociação das acções em mercado
regulamentado, fundada na falta de dispersão pelo público.
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A perda da qualidade de sociedade aberta pode ser requerida à CMVM pela sociedade e, no caso
referido em a) do parágrafo anterior, também pelo oferente.
Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, no referido caso
(mencionado em b) acima) de deliberação de perda da referida qualidade, deve a sociedade indicar
um accionista que se obrigue a adquirir, no prazo de três meses após o deferimento pela CMVM, os
valores mobiliários pertencentes, nesta data, às pessoas que não tenham votado favoravelmente
alguma das deliberações em assembleia, e que caucione a referida obrigação por garantia bancária
ou depósito em dinheiro efectuado em instituição de crédito. Nestes casos, a contrapartida da
aquisição calcula-se nos termos do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários.
A perda de qualidade de sociedade aberta produz efeitos a partir da publicação da decisão favorável
da CMVM, implicando a imediata exclusão da negociação em mercado regulamentado das acções
da sociedade e dos valores mobiliários que dão direito à sua subscrição ou aquisição, ficando vedada
a respectiva readmissão no prazo de um ano.
4.9. Ofertas
Não foram lançadas por terceiros, durante o último exercício ou no exercício em curso, quaisquer
ofertas públicas de compra de títulos do Emitente.
4.10.

Países onde as Acções serão admitidas à negociação e eventuais restrições

A admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon foi requerida
exclusivamente à Euronext, pedido que foi deferido por aquela entidade.
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5. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO E MODALIDADE DE NEGOCIAÇÃO
5.1. Admissão à Negociação
A Euronext deferiu o pedido de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext
Lisbon de 568.797.735 Acções, as quais se espera serem admitidas no dia 27 de Dezembro de 2016.
Nos termos do artigo 234.º, n.º 2, do Código dos Valores Mobiliários, a decisão de admissão à
negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon das acções “não envolve qualquer garantia
quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste e à qualidade
dos valores mobiliários admitidos”.
As restantes acções representativas do capital social da EDP já se encontravam admitidas à
negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext.
5.2. Estabilização
Não Aplicável.
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6. REGIME FISCAL
O presente capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal, à data do presente
prospecto, aos rendimentos resultantes de Acções emitidas por uma entidade residente em
Portugal, objecto de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, incluindo
as mais-valias fiscais obtidas no âmbito da sua alienação e a sua transmissão a título gratuito. O
enquadramento descrito é o geral e está sujeito a alterações, incluindo alterações que podem ter
efeito retroactivo. O presente capítulo não representa uma análise completa dos potenciais efeitos
fiscais da decisão de adquirir ou de deter as Acções. Não foram tomados em consideração regimes
transitórios eventualmente aplicáveis. Os potenciais investidores devem consultar os seus próprios
consultores sobre as consequências e implicações da aquisição, detenção e transmissão das Acções à
luz das suas circunstâncias particulares, incluindo as implicações de outros ordenamentos jurídicos.
As consequências fiscais podem variar de acordo com as disposições de convenções para evitar a
dupla tributação celebradas por Portugal (“Convenções”) ou características particulares dos
investidores.
O Emitente assume a responsabilidade pela retenção na fonte dos impostos sobre o rendimento
que for aplicável nos termos do regime fiscal indicado na presente secção, na medida em que essa
obrigação lhe seja imposta por lei, nomeadamente em função da sua qualidade de devedora dos
rendimentos sujeitos a retenção na fonte.
6.1. Pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em Portugal
6.1.1. Rendimentos decorrentes da titularidade das Acções
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de Acções estão sujeitos a retenção na fonte de
IRS à taxa de 28%, no momento da sua colocação à disposição. Esta retenção na fonte tem
natureza liberatória desde que os rendimentos sejam obtidos fora do âmbito do exercício de
actividades empresariais e profissionais, sem prejuízo da opção pelo englobamento.
Caso seja exercida a opção pelo englobamento, a retenção na fonte terá a natureza de pagamento
por conta do imposto devido a final, sendo os rendimentos de capitais adicionados para efeitos de
determinação da matéria tributável e sujeitos a taxas progressivas que podem atingir 48%,
acrescidas de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o rendimento
colectável que exceda os € 80.000 e € 250.000, respectivamente.

81

Adicionalmente, sobre a parte do rendimento colectável que exceda o valor anual da retribuição
mínima mensal garantida incidirá ainda uma sobretaxa até 3,5%.
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de
35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, excepto quando seja identificado o
beneficiário efectivo, termos em que se aplicam as regras gerais.
6.1.2. Mais-valias e menos-valias realizadas na transmissão onerosa das Acções
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de Acções
(e outros valores mobiliários e activos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 28%, sem
prejuízo do seu englobamento por opção dos respectivos titulares e tributação a taxas progressivas
que podem atingir 48%, acrescidas de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que
incidirá sobre o rendimento colectável que exceda os € 80.000 e € 250.000, respectivamente.
Adicionalmente, sobre a parte do rendimento colectável que exceda o valor anual da retribuição
mínima mensal garantida incidirá ainda uma sobretaxa até 3,5%.
Para apuramento do saldo positivo ou negativo não relevam as perdas apuradas quando a
contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região em que se encontre domiciliada
para efeitos fiscais a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela
Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de Novembro.
O valor de aquisição, tratando-se de Acções cotadas em bolsa, é o custo documentalmente provado
ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos dois anos anteriores à data da alienação, se outro
menos elevado não for declarado. Ao valor de aquisição das Acções acrescem as despesas
necessárias e efectivamente praticadas inerentes à aquisição.
O valor de aquisição é corrigido pela aplicação de coeficientes para o efeito aprovados por portaria
do membro do Governo responsável pela área das finanças sempre que tiverem decorrido mais de
24 meses desde a data de aquisição.
Considera-se valor de realização o valor de mercado das Acções.
No caso de apuramento de um saldo negativo entre as mais e menos-valias resultantes de operações
realizadas no mesmo ano, o reporte do saldo negativo poderá ser efectuado, aos rendimentos da
mesma natureza, nos cinco anos seguintes, desde que haja opção pelo englobamento.
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6.1.3. Aquisição gratuita das Acções
A aquisição das Acções por pessoas singulares residentes em Portugal por transmissão gratuita e
sucessão por morte está sujeita a Imposto do Selo à taxa de 10%, sem prejuízo da isenção nessas
transmissões gratuitas de que sejam beneficiários cônjuges, descendentes, ascendentes e unidos de
facto.
6.1.4. Direitos de Subscrição
A mera atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos sujeitos a
tributação. No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos de subscrição atribuídos
aos accionistas no decurso de aumento de capital são qualificados para efeitos fiscais como maisvalias e tributados à taxa de 28% quando realizados por pessoas singulares residentes, nos mesmos
termos que a venda das Acções.
6.2. Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal
6.2.1. Rendimentos decorrentes da titularidade das Acções
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de Acções estão sujeitos a retenção na fonte de
IRS à taxa de 28%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta retenção na fonte
natureza liberatória.
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de
35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, excepto quando seja identificado o
beneficiário efectivo, termos em que se aplicam as regras gerais.
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 35% sempre que
sejam pagos ou colocados à disposição de pessoas singulares não residentes em Portugal às quais
esses rendimentos sejam imputáveis e que estejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas
a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de
Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de Novembro.
Ao abrigo das Convenções, a taxa de retenção na fonte pode ser reduzida dependendo da
convenção aplicável e cumpridas que sejam as formalidades previstas na lei (incluindo a certificação
da residência do beneficiário dos rendimentos de capitais pelas autoridades competentes do Estado
da Residência). A limitação da taxa de retenção na fonte aplicável pode ocorrer mediante uma
dispensa parcial de retenção na fonte ou o reembolso do excesso de imposto retido na fonte. Os
formulários actualmente aplicáveis para ambos os efeitos foram aprovados e publicados pelo
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Despacho n.º 4743-A/2008, de 21 de Fevereiro, e encontram-se habitualmente disponíveis em
http://www.portaldasfinanças.gov.pt.
6.2.2. Mais-valias e menos-valias realizadas na transmissão onerosa das Acções
As mais-valias realizadas na transmissão a título oneroso de Acções obtidas por pessoas singulares
não residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias
realizadas com a alienação de Acções (e outros valores mobiliários e activos financeiros) é tributado
à taxa especial de IRS de 28%.
O valor de aquisição, tratando-se de Acções cotadas em bolsa, é o custo documentalmente provado
ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos dois anos anteriores à data da alienação, se outro
menos elevado não for declarado. Ao valor de aquisição das Acções acrescem as despesas
necessárias e efectivamente praticadas inerentes à aquisição.
O valor de aquisição é corrigido pela aplicação de coeficientes para o efeito aprovados por portaria
do membro do Governo responsável pela área das finanças sempre que tiverem decorrido mais de
24 meses desde a data de aquisição.
Considera-se valor de realização o valor de mercado das Acções.
Não obstante, é aplicável uma isenção de IRS, salvo no caso de pessoas singulares domiciliadas em
país, território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria
n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de Novembro; ou caso
o activo da sociedade cujas partes de capital são alienadas seja constituído, em mais de 50%, por
bens imóveis situados em Portugal.
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para
tributar essas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
6.2.3. Aquisição gratuita das Acções
A aquisição das Acções por pessoas singulares não residentes em Portugal por transmissão gratuita
e sucessão por morte não está sujeita a Imposto do Selo.
6.2.4. Direitos de Subscrição
A mera atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos sujeitos a
tributação. No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos de subscrição atribuídos
aos accionistas no decurso de aumento de capital são qualificados para efeitos fiscais como mais84

valias e poderão, no caso de pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável em
Portugal, beneficiar do mesmo regime de isenção de mais-valias indicado supra em determinadas
condições.
6.3. Pessoas colectivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou não residentes
com estabelecimento estável em Portugal ao qual os rendimentos sejam imputáveis
6.3.1. Rendimentos decorrentes da titularidade das Acções
Os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte de IRC à taxa de 25%, no momento da sua
colocação à disposição, tendo esta retenção na fonte a natureza de pagamento por conta do
imposto devido em termos finais.
Os dividendos são incluídos no lucro tributável em sede de IRC, aplicável à taxa de 21% ou à taxa
de 17% aos primeiros € 15.000 de matéria colectável no caso de pequenas ou médias empresas.
Poderá acrescer derrama municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos
municipais em cada ano, até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa
de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000, à taxa de 5%
sobre a parte do lucro tributável que exceda € 7.500.000 e até € 35.000.000 e à taxa de 7% sobre a
parte do lucro tributável que exceda € 35.000.000.
Caso o titular das Acções detenha Acções representativas de, pelo menos, 10% do capital social, os
dividendos não concorrem para a determinação do lucro tributável, contando que as Acções
permaneçam na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante um ano. Caso um período de
detenção mínimo de um ano já tenha decorrido no momento em que os dividendos sejam
colocados à disposição haverá lugar a dispensa de retenção na fonte de IRC.
Não existe igualmente obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os dividendos de
Acções que forem colocados à disposição de sujeitos passivos isentos de IRC quanto a estes
rendimentos (ex., pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e instituições particulares de
solidariedade social, fundos de pensões, fundos de poupança-reforma, fundos de capital de risco e
fundos de poupança em Acções, desde que, em qualquer dos casos, relativos aos fundos, os
mesmos se constituam/estejam reconhecidos e operem de acordo com a legislação portuguesa).
Há lugar a tributação autónoma, à taxa de 23%, dos lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC
a entidades que beneficiem de isenção total ou parcial de IRC (abrangendo, neste caso, os
rendimentos de capitais) se as Acções não forem detidas de modo ininterrupto durante o ano
anterior à data da sua colocação à disposição e não venham a ser mantidas durante o tempo
necessário para completar esse período. Esta taxa é elevada em 10 pontos percentuais quanto às
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entidades que apresentem prejuízo fiscal no período de tributação em que ocorre a colocação à
disposição do rendimento.
A taxa de retenção na fonte é elevada para 35% e tem natureza liberatória quando os dividendos
sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas
por conta de terceiros não identificados, aplicando-se as regras gerais acima descritas quando seja
identificado o beneficiário efectivo.
6.3.2. Mais-valias e menos-valias registadas na transmissão onerosa de Acções
As mais-valias obtidas por pessoas colectivas residentes em Portugal ou não residentes com
estabelecimento estável situado em Portugal ao qual as mais-valias com a transmissão onerosa de
Acções são imputadas são incluídas no lucro tributável em sede de IRC, aplicável à taxa de 21% ou
à taxa de 17% aos primeiros € 15.000 de matéria colectável no caso de pequenas ou médias
empresas. Poderá acrescer derrama municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos
órgãos municipais em cada ano, até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma derrama
estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000, à
taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 7.500.000 e até € 35.000.000 e à taxa de
7% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 35.000.000.
O valor de aquisição das Acções é corrigido pela aplicação de coeficientes para o efeito aprovados
por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, sempre que tiverem
decorrido pelo menos 2 anos desde a data da aquisição. Ao valor de aquisição acrescem, para estes
efeitos, as despesas necessárias e efectivamente incorridas na aquisição. Considera-se valor de
realização o valor de mercado das Acções.
Não concorrem para a determinação do lucro tributável as mais e menos-valias realizadas mediante
transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere e independentemente da
percentagem da participação transmitida, de partes sociais detidas ininterruptamente por um
período não inferior a um ano, desde que o titular das Acções não esteja sujeito ao regime de
transparência fiscal previsto no artigo 6.º do Código do IRC e detenha, directa ou indirectamente,
uma participação não inferior a 10% do capital social da entidade emitente.
Não serão dedutíveis, para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC, as menos-valias
incorridas com a alienação de partes de capital a entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva
em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de
Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de Novembro.
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Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC as menosvalias e outras perdas relativas a partes de capital, na parte do valor que corresponda aos lucros
distribuídos que tenham beneficiado, no próprio período de tributação ou nos quatro anos
anteriores, da dedução para efeitos de eliminação da dupla tributação económica internacional
prevista no artigo 51.º do Código do IRC.
6.3.3. Aquisição gratuita das Acções
A aquisição gratuita das Acções a favor de pessoas colectivas residentes sujeitas a IRC, ainda que
dele isentas, bem como a favor de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual
a mesma seja imputável, não está sujeita a Imposto do Selo.
Contudo, e com excepção dos casos previstos no n.º 1 do artigo 21.º do Código do IRC, a variação
patrimonial positiva não reflectida no resultado líquido do exercício, e resultante da aquisição
gratuita de Acções por pessoas colectivas residentes sujeitas a IRC, bem como por não residentes
com estabelecimento estável em Portugal ao qual a mesma seja imputável, concorre para a
formação do lucro tributável em sede de IRC. O IRC incide a taxa de 21%, podendo acrescer ao
mesmo a derrama municipal, a uma taxa variável, até 1,5% do lucro tributável. Poderá ainda ser
aplicável uma derrama estadual à taxa de: (i) 3%, sobre a parte do lucro tributável que exceda
€1.500.000 e seja igual ou inferior a €7.500.000; (ii) 5%, sobre a parte do lucro que exceda
€7.500.000 e seja igual ou inferior a €35.000.000; e (iii) 7% sobre a parte do lucro tributável que
exceda €35.000.000.
6.3.4. Direitos de Subscrição
A mera atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos sujeitos a
tributação. No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos de subscrição atribuídos
aos accionistas no decurso de aumento de capital são qualificados para efeitos fiscais como maisvalias e sujeitos a tributação nos termos gerais de IRC quando realizados por pessoas colectivas
residentes ou pessoas colectivas não residentes com estabelecimento estável em Portugal.
6.4. Pessoas colectivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal e sem
estabelecimento estável em Portugal ao qual os rendimentos sejam imputáveis
6.4.1. Rendimentos decorrentes da titularidade das Acções
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de Acções são tributáveis em sede de IRC. É
retido IRC, à taxa de 25%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta retenção na
fonte natureza liberatória.
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A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal e o país
de residência fiscal do titular das Acções, caso se verifiquem as condições substanciais de aplicação
de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa para a
invocação de uma Convenção.
A pedido do beneficiário, pode ser devolvido o IRC retido e pago na parte em que seja superior ao
que resultaria da aplicação das taxas gerais deste imposto e de derrama estadual de que seja
beneficiária entidade residente noutro Estado membro da UE ou do Espaço Económico Europeu,
neste último caso desde que exista obrigação de cooperação administrativa em matéria fiscal
equivalente à estabelecida na UE e que sejam preenchidas as condições estabelecidas no artigo 2.º
da Directiva 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de Novembro de 2011. Neste caso, serão tomados
em consideração todos os rendimentos, incluindo os obtidos em Portugal.
Estão isentos de IRC os dividendos colocados à disposição de uma sociedade residente (i) noutro
Estado membro da União Europeia, (ii) de Estado integrante do Espaço Económico Europeu que
esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida
no âmbito da União Europeia ou (iii) num Estado com o qual se encontre em vigor convenção para
evitar a dupla tributação que preveja a troca de informações, quando a sociedade em causa preencha
as condições previstas no artigo 2.º da Directiva n.º 2011/96/UE, de 30 de Novembro de 2011
(com as necessárias adaptações, quando aplicável) ou de um imposto de natureza idêntica ou similar
ao IRC desde que, nas situações previstas em (iii), a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior a
60% da taxa de IRC (ou seja, 12,6%), e que detenha, directa ou directa e indirectamente, durante
um período ininterrupto de pelo menos um ano, Acções representativas de pelo menos 10% do
capital social. Se esse período já se houver completado na data da colocação à disposição dos
lucros, haverá lugar a dispensa de retenção na fonte de IRC. Na eventualidade de apenas se
completar após a data da colocação à disposição, o IRC retido na fonte será reembolsável. Para
efeitos de dispensa de retenção na fonte de IRC ou do seu reembolso, consoante os casos, é
necessário cumprir as formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa.
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de
35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, excepto quando seja identificado o
beneficiário efectivo, termos em que se aplicam as regras gerais.
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 35% sempre que
sejam pagos ou colocados à disposição de entidades não residentes em Portugal que sejam
domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável,
88

constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de
Novembro.
Estão isentos de IRC os dividendos obtidos por fundos de pensões relativamente a Acções detidas,
de modo ininterrupto, há pelo menos um ano, desde que os fundos se constituam, operem de
acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado Membro da União Europeia ou do
Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que esse Estado esteja vinculado a
cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da UE,
que não sejam imputáveis a estabelecimento estável situado em Portugal, desde que garantam
exclusivamente o pagamento de prestações de reforma por velhice ou invalidez, sobrevivência, préreforma ou reforma antecipada, benefícios de saúde pós-emprego e, quando complementares e
acessórios destas prestações, a atribuição de subsídios por morte, sejam geridos por instituições de
realização de planos de pensões profissionais às quais seja aplicável a Directiva n.º 2003/41/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 2003, e sejam o beneficiário efectivo dos
rendimentos.
6.4.2. Mais-valias e menos-valias realizadas na transmissão onerosa de Acções
As mais-valias provenientes da transmissão a título oneroso de Acções realizadas por pessoas
colectivas não residentes em Portugal e sem estabelecimento estável em Portugal ao qual as mesmas
sejam imputáveis, apesar de sujeitas a IRC à taxa de 25%, estão geralmente isentas de tributação.
A isenção de IRC aplicável às mais-valias realizadas está porém, excluída, se:
(i)

a entidade alienante for detida, directa ou indirectamente, em mais de 25% por
entidades residentes para efeitos fiscais em Portugal;
Todavia, esta primeira exclusão deixa de obstar à isenção caso se verifiquem,
cumulativamente, os seguintes requisitos e condições relativamente à sociedade
alienante:
1.

Seja residente noutro Estado membro da União Europeia, num Estado
membro do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação
administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito
da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido celebrada e se
encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a troca
de informações;
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2.

Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Directiva
2011/96/UE, do Conselho, de 30 de Novembro, ou de um imposto de
natureza idêntica ou similar ao IRC desde que a taxa legal aplicável à entidade
não seja inferior a 60 % da taxa do IRC;

3.

Detenha directa ou directa e indirectamente uma participação não inferior a 10
% do capital social ou dos direitos de voto da entidade objecto de alienação, de
modo ininterrupto, durante o ano anterior à alienação;

4.

Não seja parte de uma construção, ou série de construções, artificial ou
artificiais, com o principal objectivo, ou com um dos principais objectivos, de
obtenção de uma vantagem fiscal.

(ii)

a entidade alienante for residente para efeitos fiscais em país, território ou região,
sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da Portaria n.º
150/2004, alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de Novembro; ou

(iii)

o activo da sociedade cujas partes de capital são alienadas seja constituído, em mais de
50%, por bens imóveis situados em Portugal.

Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para
tributar estas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
O valor de aquisição das Acções é corrigido pela aplicação de coeficientes para o efeito aprovados
por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças sempre que tiverem
decorrido mais de 24 meses desde a data da aquisição. Ao valor de aquisição acrescem, para estes
efeitos, as despesas necessárias e efectivamente incorridas na aquisição. Considera-se valor de
realização o valor de mercado das Acções.
Não serão dedutíveis, para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC, as menos-valias
incorridas com a alienação de partes de capital a entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva
em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de
Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de Novembro.
6.4.3. Aquisição gratuita das Acções
O incremento patrimonial resultante da aquisição das Acções a título gratuito por pessoas colectivas
não residentes e sem estabelecimento estável em Portugal ao qual as Acções sejam imputáveis é
tributado à taxa de 25%.
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Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para
tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido
casuisticamente.
6.5. Imposto do Selo sobre comissões
É devido imposto do selo, à taxa de 4,0%, sobre comissões de corretagem, comissões bancárias e
outras contraprestações por serviços financeiros.
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7. DADOS FINANCEIROS SELECCIONADOS DO EMITENTE
A análise da exploração e situação financeira da EDP cobre o período do historial financeiro
constituído pelos exercícios anuais completos auditados de 2013 a 2015 e a informação financeira
não auditada intercalar com referência ao 1.º semestre findo em 30 de Junho de 2016 e com
referência ao período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2016.
As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo EDP foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas que
constituem o Grupo EDP ajustados no processo de consolidação. Estas demonstrações financeiras
consolidadas foram preparadas de acordo com as IAS/IFRS emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) ou pelo anterior Standards Interpretation Committee (SIC), tal como adoptadas pela
União Europeia. No que se refere às empresas do Grupo EDP que utilizam normativos
contabilísticos diferentes, são efectuados ajustamentos de conversão para as IAS/IFRS.
As demonstrações financeiras consolidadas intercalares foram apresentadas trimestralmente, de
acordo com a norma IAS 34 - Relato Financeiro Intercalar. Os dados financeiros seleccionados são
apresentados em milhares de euros, salvo se expressamente referido em contrário.
As demonstrações financeiras elencadas fazem parte do presente Prospecto e são integradas por
remissão conforme se indica no ponto 19.1 do Prospecto.
O quadro seguinte apresenta as principais rubricas, em termos consolidados, das demonstrações das
posições financeiras (balanços) e das demonstrações de resultados da EDP que integram o historial
financeiro:
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Demonstração consolidada dos resultados
Milhares de Euros

9 Meses 2016* 9 Meses 2015* 1º Sem. 2016* 1º Sem. 2015*

2015

2014

2013**

Receitas de vendas e serviços de energia e outros
Custo com vendas de energia e outros

10.584.570
-6.321.152
4.263.418

11.604.777
-7.544.364
4.060.413

7.147.613
-4.177.858
2.969.755

7.947.694
-5.197.883
2.749.811

15.516.799
-10.062.093
5.454.706

16.293.883
-10.926.754
5.367.129

16.280.161
-10.829.364
5.450.797

Outros proveitos
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal e benefícios aos empregados
Outros custos

350.661
-674.416
-486.794
-560.330
-1.370.879
2.892.539

683.062
-657.964
-471.729
-622.687
-1.069.318
2.991.095

239.296
-435.743
-323.500
-383.054
-903.001
2.066.754

525.899
-434.189
-324.220
-386.353
-618.863
2.130.948

848.783
-920.608
-652.979
-805.944
-1.530.748
3.923.958

402.278
-896.959
-555.438
-674.617
-1.724.736
3.642.393

359.385
-909.770
-631.775
-670.628
-1.852.788
3.598.009

Provisões
Amortizações e imparidades

15.040
-1.115.131
1.792.448

-9.036
-1.058.374
1.923.685

5.025
-744.345
1.327.434

-3.275
-689.179
1.438.494

-16.056
-1.464.523
2.443.379

-52.095
-1.397.238
2.193.060

-54.538
-1.425.046
2.118.425

Proveitos financeiros
Custos financeiros
Equivalências patrimoniais em joint ventures e associadas

685.907
-1.320.856
-2.801

723.630
-1.349.385
-25.209

597.249
-1.004.980
-4.586

502.202
-866.449
-23.287

936.221
-1.768.736
-23.899

960.845
-1.532.742
15.094

890.159
-1.588.485
-14.166

1.154.698

1.272.721

915.117

1.050.960

1.586.965

1.636.257

1.405.933

-299.862
-60.561
-360.423

-235.871
-60.863
-296.734

-242.860
-58.834
-301.694

-193.803
-60.863
-254.666

-277.769
-62.054
-339.823

-310.952
-61.495
-372.447

-212.289
-212.289

794.275

975.987

613.423

796.294

1.247.142

1.263.810

1.193.644

615.028
179.247

735.919
240.068

472.171
141.252

586.809
209.485

912.703
334.439

1.040.448
223.362

794.275

975.987

613.423

796.294

1.247.142

1.263.810

1.005.091
188.553
1.193.644

0,17

0,20

0,13

0,16

0,25

0,29

0,28

Resultado antes de impostos e CESE
Impostos sobre lucros
Contribuição extraordinária para o sector energético (CESE)

Resultado líquido do período
Atribuível a:
Accionistas da EDP
Interesses não controláveis
Resultado líquido do período
Resultado por Acção (Básico e Diluído) - Euros

** Reexpressão originada pela adopção da IFRS 10 e 11
*As contas relativas a Setembro de 2016 e 2015, bem como a Junho de 2016 e 2015 não são auditadas.
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Demonstração da Posição Financeira Consolidada
Milhares de Euros

Set-2016*

Jun-2016*

23.034.884
5.470.437
3.373.774
790.737
175.241
32.753
572.287
67.249
2.558.399
554.547

22.986.269
5.529.735
3.377.361
759.326
170.324
32.918
445.976
115.996
2.773.208
496.123

22.773.716
5.524.634
3.388.588
664.011
200.206
36.465
272.498
101.087
3.211.231
444.257

20.523.100
5.813.026
3.321.286
872.974
224.457
37.399
218.747
174.591
3.052.139
780.877

19.454.099
6.017.802
3.253.144
645.421
212.483
29.180
320.590
98.994
3.188.179
522.852

Depósitos colaterais associados à dívida financeira
Total dos Activos Não Correntes

30.543
36.660.851

36.049
36.723.285

66.855
36.683.548

388.808
35.407.404

420.081
34.162.825

Inventários
Clientes
Devedores e outros activos de actividades comerciais
Outros devedores e outros activos
Impostos a receber
Activos financeiros ao justo valor através dos resultados
Depósitos colaterais associados à dívida financeira
Caixa e equivalentes de caixa
Activos detidos para venda
Total dos Activos Correntes
Total do Activo

223.831
1.866.868
1.194.481
252.504
263.069
10.581
45.828
1.676.854
5.534.016
42.194.867

211.092
1.843.313
1.343.855
295.790
342.435
7.508
34.817
1.528.753
5.607.563
42.330.848

204.206
1.895.517
1.573.383
443.118
314.867
9.288
13.060
1.245.449
154.529
5.853.417
42.536.965

266.456
1.945.103
1.734.129
318.848
371.653
10.665
40.362
2.613.995
164.402
7.465.613
42.873.017

264.788
2.181.903
1.820.900
306.579
433.052
4.217
18.729
2.156.707
715.837
7.902.712
42.065.537

Capitais Próprios
Capital
Acções próprias
Prémios de emissão de acções
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido atribuível aos accionistas da EDP
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas da EDP
Interesses não controláveis
Total dos Capitais Próprios

3.656.538
-62.525
503.923
4.253.762
615.028
8.966.726
4.153.580
13.120.306

3.656.538
-61.891
503.923
4.142.008
472.171
8.712.749
4.281.300
12.994.049

3.656.538
-62.691
503.923
3.659.302
912.703
8.669.775
3.451.718
12.121.493

3.656.538
-69.931
503.923
3.550.487
1.040.448
8.681.465
3.287.679
11.969.144

3.656.538
-85.573
503.923
3.365.777
1.005.091
8.445.756
3.082.146
11.527.902

Passivo
Dívida financeira
Benefícios aos empregados
Provisões para riscos e encargos
Passivos por impostos diferidos
Parcerias institucionais nos EUA
Credores e outros passivos de actividades comerciais
Outros credores e outros passivos
Total dos Passivos Não Correntes

15.964.653
1.593.474
470.334
732.400
1.870.651
1.214.535
652.169
22.498.216

16.426.484
1.627.087
483.210
739.011
1.932.872
1.301.762
747.647
23.258.073

15.653.876
1.647.730
481.439
794.983
1.956.217
1.237.274
548.136
22.319.655

16.400.827
1.682.988
463.975
804.744
1.801.963
1.269.476
517.486
22.941.459

15.600.723
1.751.066
354.233
759.092
1.508.495
1.251.192
326.570
21.551.371

Dívida financeira
Benefícios aos empregados
Provisões para riscos e encargos
Conta de hidraulicidade
Credores e outros passivos de actividades comerciais
Outros credores e outros passivos
Impostos a pagar
Passivos detidos para venda
Total dos Passivos Correntes
Total do Passivo
Total dos Capitais Próprios e Passivo

2.325.282
174.601
25.163
4.081
2.863.280
280.360
903.578
6.576.345
29.074.561
42.194.867

2.250.168
174.667
27.995
6.553
2.548.687
219.776
850.880
6.078.726
29.336.799
42.330.848

3.616.664
175.763
24.633
11.417
3.380.358
311.575
517.380
58.028
8.095.818
30.415.473
42.536.966

3.897.356
197.285
21.564
1.010
3.182.255
235.795
415.821
11.328
7.962.414
30.903.873
42.873.017

4.158.086
183.469
27.437
35.641
3.219.936
209.651
574.080
577.964
8.986.264
30.537.635
42.065.537

Activo
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Goodwill
Investimentos financeiros em joint ventures e associadas
Activos financeiros disponíveis para venda
Propriedades de investimento
Activos por impostos diferidos
Clientes
Devedores e outros activos de actividades comerciais
Outros devedores e outros activos

** Reexpressão originada pela adopção da IFRS 10 e 11
*As contas relativas a Setembro de 2016 e 2015, bem como a Junho de 2016 e 2015 não são auditadas.
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2015

2014

2013**

8. INFORMAÇÕES SOBRE O EMITENTE E ESTRUTURA ORGANIZATIVA
8.1. Denominação jurídica e comercial do Emitente
A denominação jurídica do Emitente é EDP – Energias de Portugal, S.A. e a denominação
comercial mais frequente é EDP. Para efeitos do Prospecto a denominação utilizada, conforme as
Definições, é “EDP” ou “Emitente”.
8.2. Registo, número de pessoa colectiva do Emitente
A EDP é uma sociedade anónima com o capital aberto ao investimento do público, com sede na
Av. 24 de Julho, 12, 1249‐300, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
número de registo e de pessoa colectiva 500697256, com o capital social integralmente subscrito e
realizado no valor de € 3.656.537.715,00.
8.3. Constituição do Emitente
A EDP foi constituída em 30 de Junho de 1976, por tempo indeterminado, tendo tido
anteriormente a denominação EDP – Electricidade de Portugal, S.A..
8.4. Sede, forma jurídica e legislação que regula a actividade do Emitente
A EDP tem sede na Av. 24 de Julho, 12, 1249‐300 Lisboa, freguesia da Misericórdia, concelho de
Lisboa e o seu número de telefone é o (+351) 210012500.
A EDP foi inicialmente constituída como uma empresa pública em 1976, nos termos do Decretolei 502/76 de 30 de Junho de 1976, em resultado da nacionalização e fusão das principais
sociedades portuguesas no sector da electricidade em Portugal Continental. Subsequentemente, a
EDP foi transformada numa sociedade anónima, de capitais exclusivamente públicos, nos termos
do Decreto-Lei n.º 7/91 de 8 de Janeiro de 1991 e do Decreto-Lei n.º 78-A/97 de 7 de Abril de
1997.
Nos termos do artigo 3.º, n.º 1 dos Estatutos da EDP, o objecto social da EDP é a promoção,
dinamização e gestão, por forma directa ou indirecta, de empreendimentos e actividades na área do
sector energético, tanto a nível nacional como internacional, com vista ao incremento e
aperfeiçoamento do desempenho do conjunto das sociedades do seu grupo. As acções
representativas do capital social da EDP foram inicialmente admitidas à negociação no mercado de
cotações oficiais da Euronext (então denominada Bolsa de Valores de Lisboa) em 17 de Junho de
1997, sendo posteriormente sujeita a mais fases de reprivatização.
95

No ano 2000, em 17 de Julho foi realizado um stock split de 1 por 5 em consequência da alteração
do valor nominal das acções representativas do capital social da EDP, de 5 euros para 1 euro.
Em Novembro de 2004, a EDP procedeu a um aumento de capital através da oferta pública de
subscrição, reservada aos accionistas, de 656.537.715 novas acções com o valor nominal de 1 euro
cada, ao preço unitário de 1,84 euros.
A primeira fase de privatização da EDP ocorreu em Junho de 1997, com a alienação de 179.960.000
acções representativas de 29.99% do capital da EDP (na altura constituído por 600 milhões de
acções com o valor nominal de 1.000 escudos) e foi aprovada através do Decreto-Lei nº 78-A/97
de 7 de Abril.
A segunda fase de privatização, aprovada através do Decreto-Lei nº 315/97, de 19 de Novembro e
regulamentada através da Resolução do Conselho de Ministros nº 69/98, teve lugar em Maio de
1998 e correspondeu à celebração de um acordo de parceria estratégica entre a EDP e a congénere
espanhola Iberdrola, pelo qual cada uma das empresas ficou com a opção de adquirir 2,25% do
capital social da outra. A Iberdrola exerceu a sua opção durante a terceira fase de reprivatização.
A terceira fase de privatização da EDP realizou-se em Junho de 1998 com a venda de mais
97.100.000 acções da Emitente, correspondentes a 16,2% do capital social. A operação foi aprovada
pelo Decreto-Lei nº 94-C/98, de 17 de Abril, tendo os termos definitivos sido estabelecidos através
das Resoluções do Conselho de Ministros nºs 65/98 e 71/98.
A quarta fase de privatização da EDP ocorreu durante o mês de Outubro do ano 2000, tendo sido
alienada pelo accionista Estado Português uma posição equivalente a 20,0% do capital da Emitente,
correspondente a 600 milhões de acções (valor após o stock split).
A quinta fase na privatização da empresa, realizada em finais de 2004, foi aprovada pelo DecretoLei nº 218-A/2004, de 25 de Outubro e consubstanciou-se num aumento de capital, realizado com
o objectivo de financiar a aquisição de uma participação adicional na Hidrocantábrico, e uma Venda
Directa de Referência. Os termos definitivos da operação foram estabelecidos pelas Resoluções do
Conselho de Ministros nº 165/2004 e nº 166/2004, nomeadamente a definição da fórmula de
cálculo da Venda Directa de Referência, através da qual se fixou o número de acções objecto dessa
venda em 205.274.906 acções que foram alienadas, através da EDP, à Cajastur.
Através desta operação o accionista Estado viu reduzida a sua participação (directa e indirecta) para
cerca de 25,3%.
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Em 9 de Dezembro de 2005, em execução do disposto no Decreto-Lei n.º 209-A/2005, de 2 de
Dezembro, a Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A. (“Parpública”) lançou uma emissão
de obrigações susceptíveis de permuta por acções representativas do capital social da EDP. Estas
obrigações foram objecto de colocação particular junto de investidores institucionais nacionais e
estrangeiros, de acordo com o disposto na Resolução do Conselho de Ministros 186-A, de 7 de
Dezembro de 2005.
Em 15 de Novembro de 2007, em execução do disposto no Decreto-Lei nº 382/2007, de 5 de
Novembro, a Parpública aprovou o lançamento de uma emissão de obrigações susceptíveis de
permuta por acções representativas do capital social da EDP. Estas obrigações foram objecto de
colocação particular junto de investidores institucionais nacionais e estrangeiros, de acordo com o
disposto na Resolução do Conselho de Ministros 176-A, de 3 de Dezembro de 2007.
Em 26 de Outubro de 2011, o Governo Português aprovou, através do Decreto-Lei n.º 106A/2011 de 26 de Outubro, a 8.ª fase do processo de privatização do capital social da EDP, a qual se
realizou mediante a venda directa, pela Parpública, de acções representativas de 21,35% do capital
social da EDP, revogando-se, assim, o regime estabelecido no Decreto–Lei n.º 105/2010, de 1 de
Outubro.
A EDP rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades anónimas, nomeadamente pelo Código das
Sociedades Comerciais e pelos seus estatutos. Não tendo a sua actividade mais legislação ou
regulamentação específicas que lhe sejam aplicáveis enquanto emitente de valores mobiliários, está
ainda sujeita às disposições do Código dos Valores Mobiliários, bem como às normas nacionais e
europeias aplicáveis aos seus sectores de actividade. Neste âmbito, as actividades do Grupo EDP
encontram-se sujeitas à supervisão e regulamentação da ERSE, da DGEG e do Ministro
responsável pelo sector da energia.
Mais ainda, o seguinte enquadramento regulatório é aplicável:
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PENÍNSULA IBÉRICA
Enquadramento do MIBEL
Desde 1 de Julho de 2007, o mercado grossista de electricidade na Península Ibérica tem sido
operado como um mercado de electricidade único e integrado para Portugal e Espanha no contexto
mais vasto do mercado único de electricidade europeu, que se encontra previsto nas directivas da
União Europeia. Este mercado integrado para Portugal e Espanha é conhecido como Mercado
Ibérico de Electricidade (“MIBEL”) e é o resultado dos acordos internacionais sucessivos
celebrados pelos governos de Portugal e Espanha desde 1998 (os “Acordos MIBEL”).
Nos termos dos Acordos MIBEL, o objectivo do MIBEL é ser a plataforma comum de
comercialização de electricidade em Portugal e Espanha. Os Acordos MIBEL estabelecem um
quadro que cria: (1) mercados organizados e não organizados em que as transacções ou contratos
de electricidade são celebrados; e (2) mercados em que os instrumentos financeiros relacionados
com tal energia são comercializados. A criação do MIBEL obrigou a que ambos os países
reconhecessem um mercado único em que todos os agentes têm direitos e obrigações iguais e em
que todos os agentes têm de respeitar os princípios da transparência, livre concorrência,
objectividade e liquidez.
O MIBEL opera com um mercado de electricidade à vista, que inclui mercados diários e
intradiários geridos por operadores de mercado espanhóis - Operador del Mercado Ibérico de
Energía, Polo Español, S.A., (“OMEL”) e um mercado de electricidade a prazo, gerido pela
Operador do Mercado Ibérico de Energia - Pólo Português, S.A. (“OMIP”). Os Acordos MIBEL
também especificam que a existência destes dois operadores de mercado é temporária e que o
OMEL e o OMIP acabarão por se fundir num único operador de mercado, o Operador do
Mercado Ibérico (“OMI”). O mercado à vista iniciou operações a 1 de Julho de 2007 e o mercado a
prazo iniciou operações a 3 de Julho de 2006.
O mercado à vista opera actualmente num sistema de divisão do mercado, nos termos do qual os
preços de mercado da electricidade em cada país dependem: (i) da oferta e da procura em cada país;
e (ii) da capacidade de interligação disponível entre cada país. Espera-se que, à medida que a
capacidade de interligação entre Portugal e Espanha aumente, o mercado à vista evolua no sentido
de se tornar num sistema de mercado único.
Adicionalmente, as transacções de electricidade também podem ser negociadas através de contratos
bilaterais com prazos de pelo menos um ano. Nos termos das disposições dos acordos MIBEL, que
entraram em vigor a 1 de Julho de 2011, foi concluído o processo de segregação que afecta o
OMEL. Isto envolveu a transferência de uma parte da actividade do OMEL, respeitante à operação
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do mercado da electricidade e outros produtos à base de energia, para a OMI Polo Español, S.A.
(“OMIE”).
Na sequência desta transferência, a partir de 1 de Julho de 2011, a OMIE assumiu a gestão do
sistema de licitação de compra e venda de electricidade no mercado à vista no contexto do MIBEL,
enquanto a OMEL se tornou a empresa-mãe, detendo 50 por cento da OMIE e OMIP e 10 por
cento da respectiva empresa-mãe portuguesa, OMIP - Operador do Mercado Ibérico (Portugal),
SGPS, S.A. (“OMIP, SGPS”). A OMIP SGPS também detém 50 por cento do OMIE e do OMIP,
tendo diversificado a sua base de accionistas, em Outubro de 2011, através da redução da
participação do Operador da Rede de Transporte (“ORT”) português, de 90 por cento para 35 por
cento, através da venda a vários agentes de mercado.
POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEIA

Gestão de Emissões
As licenças de emissão para o período de 2013 a 2020 são atribuídas principalmente por leilão, de
acordo com a Directiva 2009/29/CE, que alterou a Directiva 2003/87/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, a fim de melhorar e alargar o regime de comércio de licenças de emissão
de gases com efeito de estufa.
O Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de Março, estabeleceu uma nova abordagem relativa ao
licenciamento, tendo transposto a Directiva 2004/101/CE e criado um regime transitório para a
atribuição de licenças gratuitas. Em 2013, a atribuição gratuita foi inicialmente de 80 por cento das
licenças disponíveis, determinada pela aplicação de uma metodologia harmonizada. Esta
percentagem diminui anualmente para uma atribuição gratuita de 30 por cento em 2020, até ser
eliminada em 2027. A quantidade global de licenças de emissão disponíveis a nível da União
Europeia foi determinada pela Decisão da Comissão n.º 2010/634/UE de 22 de Outubro,
posteriormente alterada pela Decisão da Comissão n.º 2013/448/UE de 5 de Setembro, tendo a
metodologia de atribuição sido definida pela Decisão da Comissão n.º 2011/278/UE de 27 de
Abril, posteriormente alterada pelas Decisões da Comissão n.º 2011/745/UE de 11 de Novembro,
n.º 2012/498/UE de 17 de agosto e n.º 2014/9/UE de 18 de Dezembro.
A partir de 1 de Janeiro de 2013, as licenças de emissão que não sejam atribuídas a título gratuito
ficam sujeitas a leilão. 80 por cento das receitas do leilão em cada ano devem ser usadas para
promover as energias renováveis por compensação de parte dos sobrecustos da produção em
regime especial. Além disso, se as licenças de emissão não utilizadas atribuídas para 2008 a 2012
forem leiloadas, 70 por cento das receitas também serão utilizados para promover as energias
renováveis por compensação de parte dos sobrecustos da produção em regime especial. Ao nível
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do CELE, a Comissão Europeia produziu um relatório de avaliação do impacto das medidas
previamente concebidas para evitar o excesso de licenças de emissão no mercado e a consequente
redução do preço de CO2 por tonelada. O objectivo do relatório foi analisar o funcionamento do
mercado e identificar a necessidade de acção regulamentar neste sector.
A Portaria n.º 3-A/2014, publicada em 7 de Janeiro e alterada pela Rectificação n.º 15/2014, de 6
de Março, estabeleceu um conjunto de procedimentos que regem a determinação do montante de
receitas a ser utilizado na promoção de energias renováveis, incluindo um plano anual de utilização
das receitas, e a colaboração do Fundo Português de Carbono com outros organismos na afectação
e utilização da receitas geradas pelo leilão de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, bem
como os montantes a serem deduzidos à tarifa de uso global do Sistema Eléctrico Nacional.

Redução das Emissões
Além do CO2, os principais resíduos da produção de electricidade que utilizam combustíveis fósseis
são o dióxido de enxofre, o óxido de azoto e partículas, tais como poeira e cinza. Foram aprovados
diversos instrumentos legislativos ao nível da União Europeia para abordar esta situação.
A Directiva da UE 2001/80/CE de Grandes Instalações de Combustão, do Parlamento Europeu e
do Conselho de 23 de Outubro, alterada pelas Directivas 2006/105/CE do Conselho, de 20 de
Novembro, e 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril (a “Directiva
GIC”), regulava a poluição industrial e visava reduzir as emissões de poluentes acidificantes,
partículas e precursores de ozono. A Directiva GIC foi substituída pela Directiva 2010/75/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de Novembro de 2010 (Directiva 2010/75/UE) relativa
às emissões industriais partir de 1 de Janeiro de 2016.
A Directiva 2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Janeiro, relativa à
prevenção e controlo integrados da poluição (a “Directiva PCIP”), visou reduzir a poluição
proveniente de várias fontes industriais em toda a União Europeia. A Directiva PCIP também foi
substituída pela Directiva 2010/75/UE. A Directiva 2010/75/UE consolida sete Directivas
existentes relacionadas com emissões industriais, substituindo-as por um único instrumento
legislativo claro e coerente. As directivas que foram consolidadas incluem a então existente
Directiva PCIP, a Directiva GIC, a Directiva Incineração de Resíduos, a Directiva Emissões de
Solventes e três Directivas relativas a Dióxido de Titânio.

Energia Renovável
A promoção da electricidade a partir de fontes renováveis é uma prioridade na União Europeia para
efeitos de segurança e diversificação do fornecimento de energia, protecção ambiental e
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desenvolvimento socioeconómico. A estratégia de energia renovável da União Europeia foi
estabelecida no regulamento geral que apoia todas as formas de produção de energia renovável e
em regulamentos específicos que apoiam tecnologias específicas de energia renovável. Estes
regulamentos incidem sobre a produção de determinadas percentagens de electricidade e energia
proveniente de fontes renováveis na União Europeia, de modo a, entre outros objectivos, alcançar
as reduções das emissões de gases com efeito de estufa exigidas pelo Protocolo de Quioto, do qual
a União Europeia (e seus Estados-Membros) se tornou signatária a 31 de maio de 2002.
A Reunião do Conselho Europeu de Março de 2007 reiterou o compromisso da União Europeia
relativamente ao desenvolvimento, ao nível da UE, de energia proveniente de fontes renováveis
para além de 2010. Aprovou uma meta obrigatória, incluindo dois requisitos, que referem que até
2020: (i) 20 por centro do consumo de energia em toda a UE seja gerado a partir de fontes
renováveis; e (ii) pelo menos 10 por cento do consumo de transporte de gasolina e combustível em
cada Estado-Membro seja proveniente de biocombustíveis.
Em Janeiro de 2008, a União Europeia propôs metas específicas vinculativas para cada EstadoMembro. A 23 de Janeiro de 2008, a Comissão Europeia estabeleceu um quadro (COM (2008) 30
final) para garantir um nível de investimentos e apoio suficiente para atingir um aumento de 11,5
por cento da quota das energias renováveis como uma proporção do consumo total de energia na
União Europeia, que por sua vez irá garantir que a meta de 20 por cento do Conselho Europeu seja
atingida até 2020. A Comissão Europeia destacou ainda a diminuição estimada do custo relativo das
energias renováveis devido ao custo das licenças do CELE (um regime que permite às empresas
negociar licenças para obter o direito a produzir emissões de CO2) e ao aumento dos preços do
petróleo e gás. Além disso, a Comissão Europeia reforçou a forte aposta nas energias renováveis e
metodologia de flexibilidade adoptada pelo Conselho Europeu.
À luz das posições adoptadas pela União Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu
adoptaram uma nova Directiva, a Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 23 de Abril de 2009, que alterou e posteriormente substituiu as Directivas 2001/77/CE e
2003/30/EC (a “Directiva Energia Renovável”). A Directiva Energia Renovável foi concebida para
promover o uso de energia renovável com os objectivos gerais estabelecidos na Reunião do
Conselho Europeu de Março de 2007, conforme descrito acima. A Directiva relativa à Energia
Renovável foi posteriormente alterada pela Directiva do Conselho 2013/18/UE, de 13 de maio de
2013, e pela Directiva (UE) 2015/1513, de 9 de Setembro de 2015.
Para garantir que tais objectivos sejam alcançados, a Directiva Energia Renovável estabeleceu um
quadro comum para a promoção da energia proveniente de fontes renováveis. Fixou ainda metas
nacionais obrigatórias para a quota total de energia e para a quota de energia proveniente de fontes
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renováveis usada nos transportes. Além disso, estabelece regras relativas às transferências
estatísticas entre Estados-Membros, projectos conjuntos entre Estados-Membros e com países
terceiros, garantias de origem, procedimentos administrativos, informação e formação e acesso às
redes de electricidade para a energia proveniente de fontes renováveis. Finalmente, a Directiva
Energia Renovável estabelece critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis e biolíquidos.
Como parte dos compromissos internacionais para reduzir as emissões de gases com efeito de
estufa, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (“CQNUAC”) foi
adoptada durante a Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, em 1992. A convenção declarou que o seu
objectivo final era alcançar “a estabilização das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera a um
nível que evite uma interferência antropogénica perigosa com o sistema climático.” Consequentemente, as partes
da convenção, os países mais industrializados, acordaram um plano de acção para combater as
alterações climáticas. Em 1997, foi adoptado o Protocolo de Quioto, que introduziu metas
vinculativas de redução das emissões de gases com efeito de estufa para os países industrializados.
O protocolo, que entrou em vigor em 2005, pretendia abranger o período 2008-2012. Em 2009, foi
convocada a Cimeira de Copenhaga (COP15) com o objectivo de acordar um sucessor do
Protocolo de Quioto, tendo sido posteriormente acordado o Acordo de Copenhaga, reconhecendo
um objectivo comum de limitar o aquecimento global abaixo de 2 °C. Seguiu-se a Plataforma de
Durban para uma Acção Reforçada (ADP), em 2011, que propôs “um protocolo, outro instrumento legal
ou um resultado acordado juridicamente vinculativo” aplicável a todos os membros da CQNUAC. A 12 de
Dezembro de 2015, na Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas COP21, em Paris, foi
anunciado um acordo para lidar com as alterações climáticas. Este acordo foi aprovado por 195
países que se comprometeram a reduzir as suas emissões com base em compromissos voluntários.
O acordo pode ser assinado até 2 de Abril de 2017 e entrará em vigor no trigésimo dia após ser
ratificado por pelo menos 55 partes que representem 55 por cento das emissões globais de gases
com efeito de estufa.
Em Março de 2012 o Parlamento Europeu votou a favor da fixação de uma meta vinculativa de
energia renovável para 2030. Em Dezembro de 2012, os ministros europeus da energia mandataram
a Comissão Europeia para começar a trabalhar num quadro político de energia renovável pós-2020.
A Comissão Europeia adoptou uma Comunicação a 22 de Janeiro de 2014 que apresenta um
quadro político para o clima e a energia para o período 2020-2030. Esta Comunicação propõe uma
meta vinculativa de redução dos gases com efeito de estufa de 40 por cento e uma meta vinculativa
de 27 por cento da quota de mercado das fontes de energia renováveis. A 5 de Fevereiro de 2014 o
Parlamento Europeu votou a favor das três seguintes metas vinculativas para as reduções de
emissões, fontes de energia renováveis e eficiência energética: (i) pelo menos uma diminuição de 40
por cento dos gases com efeito de estufa em comparação com os níveis de 1990, (ii) produção de
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pelo menos 30 por cento de energia proveniente de fontes renováveis e (iii) uma melhoria de 40 por
cento da eficiência energética até 2030. O Conselho Europeu de Energia Renovável aprovou uma
meta mínima vinculativa de 45 por cento de energia renovável até 2030.
A 23 de Outubro de 2014, os líderes da União Europeia acordaram numa meta interna de pelo
menos 40 por cento de redução dos gases com efeito de estufa até 2030, em comparação com os
níveis de 1990, juntamente com os outros principais elementos constitutivos do quadro político
para o clima e a energia para 2030, tal como propostos pela Comissão Europeia em Janeiro de
2014.
Este quadro político para 2030 visa tornar o sistema económico e energético da União Europeia
mais competitivo, seguro e sustentável, fixando também uma meta de pelo menos 27 por cento de
energias renováveis. O Conselho Europeu aprovou esta meta, que será vinculativa apenas ao nível
da União Europeia.
Acresce que a Comissão Europeia propôs uma meta de poupança de energia de 30 por cento para
2030. A meta proposta assenta nos resultados já alcançados: os novos edifícios utilizam metade da
energia que utilizavam na década de 1980 e a indústria tem um consumo de energia menos
intensivo de cerca de 19 por cento, comparado com 2001. No entanto, o Conselho Europeu
aprovou uma meta indicativa de 27 por cento a ser revista em 2020, tendo em mente uma meta de
30 por cento e poupança de energia até 2030.
A 9 de Abril de 2014, a Comissão Europeia emitiu a Comunicação 2014/C 200/01 contendo
orientações relativas a auxílios estatais à protecção ambiental e à energia para 2014-2020, visando,
entre outros aspectos, garantir que regimes de apoio à energia renovável estejam em conformidade
com as regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais. As orientações promovem uma
mudança gradual para um apoio às energias renováveis com base no mercado, prevendo também a
introdução gradual de concursos em regime concorrencial para a atribuição de apoios públicos.
Em 2015, a União Europeia aprovou a estratégia-quadro para uma União da Energia Resiliente
Dotada de uma Política em Matéria de Alterações Climáticas Virada para o Futuro” (aprovada pela
Comunicação (2015) 80 final, de 25 de Fevereiro) e iniciou um processo de consulta pública sobre a
nova configuração do mercado da energia (Comunicação (2015) 340 final, de 15 de Julho). Um dos
principais temas é a reforma do mercado da energia para permitir que o investimento em
capacidade de energias renováveis seja impulsionado pelo mercado e que, entretanto, seja apoiado,
se necessário, através de regimes baseados no mercado em consonância com as orientações relativas
a auxílios estatais.
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Sector eléctrico português

Quadro regulatório
O sistema eléctrico português mudou significativamente nos últimos anos. Até 1999, os
componentes de produção, transmissão, distribuição e fornecimento do sector da electricidade em
Portugal estavam unidos no Grupo EDP. Desde 2000, a regulamentação do sector da electricidade
em Portugal tem sido objecto de alterações significativas, como a separação da rede de transporte
de energia e a liberalização da produção de energia e fornecimento.
As principais características da organização actual do sistema eléctrico português foram definidas
em primeiro lugar pela Directiva UE n.º 2003/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
26 de Junho de 2003 (a “Directiva da Electricidade”), que foi transposta para o ordenamento
jurídico português pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, conforme alterado. A
Directiva da Electricidade estabeleceu regras comuns relativas à produção, transporte e distribuição
de electricidade nos Estados Membros e instituiu regras relativas à organização e ao funcionamento
do sector eléctrico, ao acesso ao mercado, aos critérios e procedimentos aplicáveis a concursos e à
concessão de autorizações e exploração de sistemas.
O Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto, conforme alterado, desenvolveu este quadro legal e
estabeleceu regras aplicáveis às actividades do sector eléctrico (o “Enquadramento do Sector
Eléctrico”).
Na sequência da implementação do Enquadramento do Sector Eléctrico, a anterior organização do
sistema eléctrico português foi substituída por um sistema de mercado único, sendo agora a
produção e o fornecimento de electricidade e a gestão dos mercados de electricidade organizados
totalmente abertas à concorrência, desde que sejam obtidas as licenças e aprovações necessárias ou
o simples registo, no caso da comercialização liberalizada. No entanto, as componentes de
transporte e distribuição no mercado eléctrico continuam a ser actividades reguladas prestadas
através da atribuição de concessões públicas. Adicionalmente, ao abrigo do Enquadramento do
Sector Eléctrico, o operador da rede nacional de distribuição e o operador da rede nacional de
transporte devem preparar um plano de desenvolvimento e investimento das respectivas redes a
apresentar à Direcção-Geral de Energia e Geologia (a “DGEG”) e sujeito a consulta pública de
interessados e a um parecer da ERSE.
O Decreto-Lei n.º 319/2009, de 3 de Novembro, que transpõe a Directiva n.º 2006/32/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, estabeleceu os objectivos indicativos e
o quadro institucional, financeiro e legal necessários para eliminar as actuais deficiências e
obstáculos do mercado que impedem a utilização eficiente da energia e criou as condições para o
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desenvolvimento e promoção de um mercado dos serviços energéticos e de outras medidas de
melhoria da eficiência energética. Esta legislação, aplicável, entre outros, a distribuidores,
fornecedores e a determinados tipos de consumidores de electricidade, estabelece também um
objectivo geral indicativo de poupança de energia de 9 por cento, a alcançar em 2016. Tal poupança
de energia será alcançada através da utilização de serviços energéticos e através da melhoria da
eficiência energética. Em 2015 o Decreto-Lei n.º 319/2009, de 3 de Novembro, foi revogado pelo
Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de Abril, alterado pela Rectificação n.º 30-A/2015, de 26 de
Junho, com excepção de determinadas disposições.
Sem prejuízo de todos os esforços a nível europeu para criar um mercado comum da energia, na
União Europeia existem ainda obstáculos à venda de electricidade em termos iguais e não
discriminatórios ou desvantajosos. Assim, em 2007, foi proposto pela Comissão Europeia um
terceiro pacote legislativo, adoptado em 2009 pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu.
Este pacote legislativo inclui:
(i)

a Directiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Julho de
2009, que substituiu a Directiva 2003/54/CE. Esta Directiva centra-se nas regras
comuns relativas à organização e ao funcionamento do sector eléctrico, ao acesso
aberto ao mercado, aos critérios e procedimentos aplicáveis a concursos e à concessão
de autorizações e exploração de sistemas, juntamente com regras relativas a obrigações
de serviço universal e aos direitos dos consumidores de electricidade.

(ii)

o Regulamento (CE) n.º 713/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de
Julho de 2009 que estabelece uma Agência de Cooperação dos Reguladores da
Energia com o objectivo geral de assistir as autoridades reguladoras nacionais e,
quando necessário, coordenar as suas acções.

(iii)

o Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de
Julho de 2009, relativo às condições de acesso à rede para o comércio transfronteiriço
de electricidade, que revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003. Este Regulamento
visa: (1) criar regras equitativas em matéria de comércio transfronteiriço de
electricidade, aumentando assim a concorrência no mercado interno da electricidade,
tendo em conta as características particulares dos mercados nacionais e regionais; e (2)
facilitar a emergência de um mercado grossista transparente e em bom funcionamento
com um elevado nível de segurança do fornecimento de electricidade, prevendo
mecanismos para harmonizar as regras aplicáveis ao comércio transfronteiriço de
electricidade.
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(iv)

o Regulamento (CE) 713/2009 foi alterado pela última vez pelo Regulamento (CE)
347/2013, de 17 de Abril, que também alterou o Regulamento (CE) n.º 714/2009,
tendo este sido alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) n.º 543/2013 de 14 de
Junho.

(v)

a Directiva 2009/72/CE foi parcialmente transposta para a ordem jurídica portuguesa
pelo Decreto-Lei n.º 78/2011, de 20 de-Junho, que alterou o Decreto-Lei n.º 29/2006
e introduziu alterações ao Enquadramento do Sector Eléctrico. O seu principal
impacto respeita ao regime de mais estrita separação entre as entidades que
desenvolvem actividades de produção e comercialização de energia e os operadores da
rede de transporte e distribuição, através da atribuição de novos poderes ao regulador
nacional da energia e do reforço da protecção dos direitos dos consumidores.

Em 2012, as leis do quadro do sector foram mais uma vez alteradas de modo a concluir a
transposição da Directiva 2009/72/CE. Foram publicados os Decretos-Lei n.ºs 215-A/2012 e 215B/2012, de 8 de Outubro, que introduziram novas modificações ao Decreto-Lei n.º 29/2006 e ao
Decreto-Lei n.º 172/2006, respectivamente. As modificações importantes introduzidas nos
referidos diplomas incluíram:
(i)

a produção em regime especial pode agora ser também remunerada através de regimes
de mercado e deixa de ser distinguida da produção em regime ordinário
exclusivamente pelo facto de ter regimes remuneratórios especiais ao abrigo de
políticas pró-investimento.

(ii)

foram também reforçados os requisitos relativos à independência e separação jurídica
e à separação patrimonial do operador da rede de transporte (em consequência
também dos desafios criados pelo processo de privatização do mesmo).

(iii)

relativamente ao operador de rede de distribuição, foram também clarificados os
requisitos de separação jurídica, com o objectivo de assegurar a independência e
eliminar o risco de discriminação no acesso à rede.

(iv)

em relação à actividade de comercialização, o comercializador de último recurso
mantém a obrigação de adquirir a energia produzida em regime especial, mas apenas
quando a produção beneficiar de uma tarifa de aquisição garantida (feed-in-tariff), e a
nomeação do Facilitador de Mercado ao qual será atribuída a responsabilidade de
adquirir produção em regime especial sem uma tarifa de aquisição garantida. A ERSE
integrou as alterações acima referidas na regulamentação aplicável.
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Ao abrigo do Enquadramento do Sector Eléctrico, o sistema eléctrico português encontra-se
dividido em cinco áreas principais: produção, transporte, distribuição, comercialização e operação
logística de mudança de comercializador. Com algumas excepções, cada uma destas áreas deve ser
operada de forma independente, de um ponto de vista jurídico, organizacional e/ou decisório.
As actividades do sector eléctrico devem ser desenvolvidas de acordo com os princípios da
racionalidade e eficiência na utilização dos recursos necessários e de acordo com os princípios da
concorrência, sustentabilidade ambiental e protecção do consumidor, com o objectivo de aumentar
a concorrência e a eficiência no sistema eléctrico português, no contexto da criação do mercado
interno da energia.
O Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de Setembro, introduziu um quadro legal para salvaguardar
activos estratégicos essenciais para assegurar a defesa e segurança nacionais e para garantir o
aprovisionamento de serviços fundamentais para o interesse público relacionados com os sectores
da energia, transportes e comunicações. Ao abrigo do novo quadro legal, o Governo português
pode, em determinadas circunstâncias, recusar uma alteração na estrutura de controlo da EDP que
envolva o controlo directo ou indirecto por uma pessoa ou pessoas de um país que não seja
membro da União Europeia ou do EEE, caso existam motivos reais e sérios para crer que estejam
em risco a defesa e a segurança nacionais ou a segurança do fornecimento de energia.

A Estratégia Nacional para o Sector da Energia
A actual organização do sector da energia português é principalmente o resultado de uma
reestruturação significativa iniciada nos termos da Estratégia Nacional para o Sector da Energia (a
“ENE”), estabelecida pela primeira vez pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de
24 de Outubro, e posteriormente alterada e actualizada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 29/2010, de 19 de Março.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de Abril, substituiu a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 19 de Março, e fixou dois planos de política principais para
o sector da energia: o Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética 2013-2016 (o
“PNAEE 2016”) e o Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis (o “PNAER 2020”).
Estes planos de acção pretendem ser ferramentas para um melhor planeamento da energia através
do estabelecimento dos meios para atingir objectivos e compromissos internacionais assumidos por
Portugal em matérias de eficiência energética e utilização de recursos renováveis, sem perder de
vista a racionalidade económica e a necessidade de assegurar níveis adequados de preços do sector
energético, que não prejudiquem a competitividade das empresas portuguesas ou dos padrões de
vida mínimos da população em geral. Os planos centram-se fundamentalmente na redução da
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dependência energética do país, no aumento da produção de energia utilizando recursos renováveis
e na promoção da eficiência energética e desenvolvimento sustentável, nomeadamente: (i)
assegurando a continuação de medidas que garantam o desenvolvimento de um modelo energético
com racionalidade económica, que proporcione custos energéticos sustentáveis; (ii) assegurando
uma melhoria substancial da eficiência energética do país; e (iii) mantendo o reforço da
diversificação de fontes de energia primária, reavaliando os investimentos realizados em tecnologias
renováveis e apresentando um novo modelo de remuneração para tecnologias mais eficientes e
proeminentes.
O PNAEE 2016 e o PNAER 2020 têm os seguintes cinco objectivos principais:
(i)

cumprir os compromissos assumidos por Portugal com uma maior racionalidade
económica;

(ii)

reduzir significativamente a emissão de gases com efeito de estufa;

(iii)

reforçar a diversificação das fontes de energia primária, contribuindo, assim, para o
reforço da segurança do fornecimento em Portugal;

(iv)

melhorar a eficiência energética da economia portuguesa, particularmente no sector
público, reduzindo a despesa pública e promovendo uma utilização eficiente dos
recursos disponíveis;

(v)

melhorar a competitividade económica através da redução do consumo e dos custos
relacionados com a gestão da economia do funcionamento empresarial e habitacional,
libertando recursos para impulsionar a procura interna e novos investimentos.

O Decreto-Lei n.º 39/2013, de 18 de Março, estabeleceu as metas nacionais de utilização de energia
renovável no consumo final bruto de energia e para a quota de energia proveniente de fontes
renováveis consumida pelos transportes, definiu os métodos de cálculo da quota de energia
proveniente de fontes de energia renováveis e estabeleceu um mecanismo de emissão de garantias
de origem para a electricidade obtida a partir de fontes de energia renováveis. As principais
alterações introduzidas por este Decreto-Lei são: (i) a possibilidade de alcançar as metas nacionais
de utilização de energia renovável através de transferências estatísticas entre os Estados Membros e
projectos conjuntos com autoridades públicas ou operadores privados de outros Estados Membros
ou países terceiros; e (ii) a obrigação de desenvolver acções para disseminar as vantagens da
utilização de fontes de energia renovável.
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Adicionalmente, o Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que transpôs a Directiva
2010/75/EU para a ordem jurídica portuguesa, estabeleceu um regime de emissões industriais que
visa a prevenção e o controlo integrados da poluição, bem como regras destinadas a prevenir e
reduzir a produção de resíduos e as emissões para o ar, água e solo, a fim de alcançar um elevado
nível de protecção ambiental.
Em relação a medidas aprovadas para tratar das alterações climáticas, a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 56/2015, de 30 de Julho, aprovou o Quadro Estratégico para a Política Climática, o
Programa Nacional para as Alterações Climáticas e a Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas. Esta Resolução determinou também, entre outros, que Portugal deve reduzir
as suas emissões de gases com efeito de estufa de 18 por cento para 23 por cento, em 2020, e de 30
por cento para 40 por cento em 2030, face aos valores de 2005, contingente aos resultados das
negociações europeias.
Em 2015, a União Europeia adoptou “Uma Estratégia-Quadro para uma União da Energia
Resiliente Dotada de uma Política em Matéria de Alterações Climáticas Virada para o Futuro”
(aprovada pela Comunicação (2015) 80 final, de 25 de Fevereiro) e realizou um processo de
consulta pública sobre a nova configuração do mercado da energia (Comunicação (2015) 340 final,
de 15 de Julho). O prazo da consulta terminou a 8 de Outubro de 2015 e uma das maiores
preocupações que surgiram foi a reforma do mercado da energia para promover o investimento em
novas capacidades de produção de energia de fontes renováveis, impulsionado pelo mercado, e,
entretanto, apoiado, caso necessário, por instrumentos que resolvam os problemas de mercado em
conformidade com as orientações relativas aos auxílios estatais.

A Cadeia de Valor do Sector Eléctrico Português
Produção
Enquadramento
A produção de electricidade encontra-se sujeita a licenciamento e é desenvolvida num ambiente
concorrencial. A produção de electricidade divide-se em dois regimes: um regime ordinário e um
regime especial.
O regime especial respeita à actividade de produção sujeita a regimes jurídicos especiais, tais como a
produção de electricidade através de cogeração (renovável ou não renovável) ou de recursos
endógenos (por exemplo, vento, biomassa, biogás), a pequena produção e a produção sem injecção
de potência na rede, bem como a produção de electricidade através de recursos endógenos,
renováveis ou não renováveis, não sujeita a um regime jurídico particular. Todos os restantes
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sistemas de produção que extravasem o âmbito destes critérios são incluídos no regime ordinário de
produção.
Regime Ordinário
Cessação antecipada dos CAE
Até 1 de Julho de 2007, a electricidade produzida pelos centros electroprodutores da EDP
Produção e por outros centros electroprodutores era vendida, ao abrigo dos CAE, à REN—Rede
Eléctrica Nacional, S.A. (“REN”) (actuando como comprador único), permitindo que estes centros
electroprodutores atingissem uma rendibilidade do seu activo de 8,5 por cento em termos reais
antes de impostos. O preço da electricidade previsto em cada CAE consistia em encargos de
capacidade e energia, juntamente com outros custos associados à produção de electricidade, tais
como custos de auto produção e custos de operação e manutenção das instalações de produção. Os
encargos de capacidade e energia eram repercutidos através da tarifa final paga pelos clientes.
O Governo português estabeleceu o quadro aplicável à cessação antecipada dos CAE em leis e
decretos-lei promulgados em 2004 e 2007. Estes diplomas prevêem a alteração do estatuto de
comprador único da REN e definem as medidas compensatórias relativas a custos ociosos dos
respectivos contratantes através da repercussão de encargos em todos os consumidores de energia
eléctrica como componentes permanentes da Tarifa de Uso Global do Sistema (o mecanismo
CMEC). O preço de referência de mercado para o cálculo da compensação devida aos produtores
foi revisto em 2007 de 36 EUR/MWh para 50 EUR/MWh. As condições suspensivas da cessação
antecipada dos CAE previstas nas diversas leis e decretos-lei, bem como nos acordos de cessação
dos CAE celebrados entre a EDP Produção e a REN, a 27 de Janeiro de 2005, foram satisfeitas em
2007, tendo os CAE, dos quais a EDP Produção era parte, sido cessados a 1 de Julho de 2007 e
substituídos pelo mecanismo CMEC.
O montante global bruto inicial da compensação devida à EDP Produção em resultado da cessação
antecipada dos CAE foi de 833,5 milhões de euros. O montante da compensação tem um limite
máximo fixado para cada produtor e está sujeito a revisão anual durante os primeiros 10 anos do
CMEC, durante os quais tais montantes de compensação são pagos, juntamente com uma revisão
final no fim do período de 10 anos. O objectivo destes ajustamentos é assegurar a paridade entre as
receitas previstas num regime de mercado com base na sua compensação inicial e as receitas
realmente obtidas no mercado, protegendo assim os produtores do risco de mercado durante o
período de 10 anos. A compensação global bruta inicial devida à EDP Produção é reflectida nas
tarifas de electricidade pagas por todos os consumidores em Portugal como componente separada
da Tarifa UGS, designada “Parcela Fixa”, e recuperada pela EDP Produção ou pelos seus
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cessionários durante um período de 20 anos. Os ajustamentos à compensação global bruta inicial
são também reflectidos nas tarifas de electricidade e, caso esses ajustamentos sejam em benefício da
EDP Produção, serão devidos por todos os consumidores em Portugal como componente separada
da Tarifa UGS, designada “Parcela de Acerto”.
A Portaria n.º 85-A/2013, de 27 de Fevereiro, aprovou a taxa de juro aplicável ao montante fixado
anualmente dos custos de manutenção do equilíbrio contratual (através dos CMEC), fixando a taxa
em 4,72 por cento. Esta taxa é aplicável entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 2027 e
reflecte uma redução de custos do sistema de aproximadamente 13 milhões de euros por ano, o que
corresponde a um valor actual de 120 milhões de euros.
Adicionalmente, a EDP regularizou o estatuto das concessões de utilização do domínio hídrico para
as suas centrais hidroeléctricas de acordo com o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio,
alterado pela última vez pela Lei n.º 17/2014, de 10 de Abril. Em resultado, a EDP manteve o
direito de operar 26 centrais hidroeléctricas em condições de mercado (com 4.094 MW de
capacidade instalada), cujo prazo médio de operação é até 2047.
O Despacho n.º 12597-A/2014, de 13 de Outubro, publicado a 14 de Outubro, estabeleceu que os
montantes pagos pelos produtores ao operador da rede de transporte pela transmissão dos direitos
de utilização do domínio público hídrico devem ser deduzidos aos CIEG, em particular ao
montante a recuperar pelo operador da rede de transporte através da Tarifa UGS, relacionado com
os sobrecustos dos CAE.
Mecanismo de remuneração de capacidade
A Portaria n.º 765/2010, de 20 de agosto, estabeleceu um novo regime aplicável aos produtores que
operam no mercado liberalizado, prevendo que possa ser concedida uma remuneração aos
produtores que disponibilizem capacidade de produção garantida para ser utilizada no âmbito da
gestão técnica da rede nacional de transporte de electricidade, em condições semelhantes às que,
desde 2007, se encontravam disponíveis para sociedades produtoras em Espanha. Adicionalmente,
foi estabelecida a disponibilização de um incentivo ao investimento durante um período de dez
anos, ascendendo a 20.000 EUR por MW instalado, a utilizar na capacidade de produção em regime
ordinário (não inferior a 50 MW). Os centros electroprodutores que beneficiam do mecanismo
CMEC foram excluídos de tais benefícios de incentivo. Foram também cobertos por esta medida
novos aumentos de capacidade de centrais hidroeléctricas com sistemas reversíveis. O sistema de
disponibilidade previu um pagamento pela disponibilidade de determinada capacidade de produção
num período pré-determinado igual ou inferior a um ano, em montante a definir pelo membro do
Governo português responsável pelo sector da energia. Estes pagamentos de capacidade a
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produtores deveriam ser efectuados e geridos pelo operador do sistema e suportados pelas tarifas
de electricidade conforme estabelecido no Regulamento Tarifário emitido pela ERSE, uma entidade
pública autónoma.
Na sequência do Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica
celebrado entre o Estado português e o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o
Banco Central Europeu (o programa de Assistência Financeira), o mecanismo português de
remuneração de capacidade foi revisto.
Com efeito, a Portaria n.º 139/2012, de 14 de maio, revogou a Portaria n.º 765/2010, de 20 de
agosto, e extinguiu, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2012, o mecanismo de remuneração de
capacidade acima descrito, estabelecendo os novos princípios orientadores do regime regulatório
substituto. Consequentemente, o incentivo à disponibilidade e o incentivo ao investimento
previamente estabelecidos pela Portaria n.º 765/2010, de 20 de agosto, deixaram de ser aplicáveis.
A Portaria n.º 251/2012, de 20 de agosto, introduziu novos incentivos à disponibilidade e ao
investimento aplicáveis a centrais térmicas e centrais hidroeléctricas, respectivamente. O valor de
referência anual do incentivo à disponibilidade para centrais térmicas corresponde a 6.000
EUR/MW por ano. Por outro lado, o incentivo ao investimento para novas centrais hidroeléctricas
produz efeitos, caso seja concedido, a partir do mês seguinte ao pedido de elegibilidade, sendo
atribuído por um período de dez anos, num montante calculado com base nos actuais critérios de
cobertura nacional de comercialização estabelecidos na Portaria n.º 251/2012 e outra
regulamentação. Os valores de referência anuais do incentivo ao investimento correspondem aos
montantes estabelecidos no Anexo da Portaria n.º 251/2012, de 20 de agosto.
A 29 de Abril de 2015, a Comissão Europeia emitiu uma decisão que deu início a um inquérito
sectorial sobre auxílios de estado a mecanismos de capacidade no sector eléctrico, que se centrará
em 11 países, incluindo Portugal. O relatório intercalar foi publicado para consulta pública a 13 de
Abril de 2016, após o que a Comissão Europeia convidou os Estados Membros e agentes do sector
eléctrico a apresentar comentários sobre este relatório intercalar até 6 de Julho de 2016. Espera-se
que o relatório final seja publicado em finais de 2016.
Mecanismo de Equilíbrio da Concorrência
O Decreto-Lei n.º 74/2013, de 4 de Junho, prevê a criação de um mecanismo regulatório que
assegure o equilíbrio da concorrência no mercado grossista de electricidade em Portugal, com
impacto na alocação de custos de interesse económico geral (“CIEG”) entre participantes do
sistema de electricidade.
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Este decreto-lei foi posteriormente complementado com a publicação da Portaria n.º 288/2013, de
20 de Setembro, alterada pela Portaria n.º 225/2015, de 30 de Julho, que estabelece procedimentos
para o estudo do impacto de medidas e eventos ocorridos fora de mercado registados no âmbito da
União Europeia e os efeitos redistributivos com impacto nas tarifas de electricidade. Estabelece
ainda a repartição dos CIEG a pagar pelos produtores de electricidade em regime ordinário e outros
produtores que não estejam enquadrados no regime de remuneração garantida e a dedução destes
montantes dos CIEG a recuperar pela Tarifa de Uso Global do Sistema.
Regime Especial
Enquadramento
As disposições legais portuguesas aplicáveis à produção de electricidade com base em recursos
renováveis e na cogeração (regime especial de produção) constam fundamentalmente do DecretoLei n.º 172/2006, de 23 de agosto, alterado com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 215B/2012, de 8 de Outubro. A produção em regime especial é também regulada pelo Decreto-lei n.º
29/2006, de 15 de Fevereiro.
O regime português prevê que os produtores que beneficiem de uma remuneração garantida ao
abrigo da lei possam vender electricidade a comercializadores de último recurso (que devem
comprar electricidade ao abrigo do regime especial nos termos do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º
172-A/2006, de 23 de agosto), recebendo um montante correspondente à tarifa aplicável à
respectiva tecnologia de produção. No entanto, nem o direito do produtor em regime especial nem
a correspondente obrigação do comercializador de último recurso limita a capacidade de o produtor
em regime especial vender electricidade a outros comercializadores de electricidade que operam no
mercado.
O regime de licenciamento aplicável a centros electroprodutores incluídos na produção em regime
especial é regulado pelo Decreto-Lei n. º 172/2006, de 23 de agosto, pela Portaria n.º 237/2013, de
24 de Julho e pela Portaria n.º 243/2013, de 2 de agosto, alterada pela Rectificação n.º 38-A/2013,
de 1 de Outubro, e pela Portaria n.º 133/2015, de 15 de maio.
A construção e exploração de uma centro electroprodutor incluído na produção em regime especial
exige um ponto de interligação da rede a alocar pela Direcção-Geral da Energia e Geologia
(“DGEG”), a pedido do promotor seleccionado, após a conclusão de um procedimento ou de um
processo de concurso público que permita a quaisquer interessados que cumpram os requisitos
aplicáveis a estabelecerem-se, em conformidade com critérios justos e transparentes determinados
pelo Ministro responsável pelo sector da energia (tal como previsto no Despacho n.º 14704/2014,
de 4 de Dezembro). O processo de licenciamento tem início com um pedido para avaliar a
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capacidade de a rede receber a electricidade produzida num determinado ponto de interligação da
rede. Caso tal capacidade exista, a DGEG pode alocar um ponto de interligação da rede ao
requerente após a conclusão de um processo de concurso público ou do procedimento
anteriormente referido. As entidades concorrentes devem cumprir determinados requisitos para que
lhes seja concedido o direito a um ponto de interligação da rede. As entidades às quais o ponto de
interligação foi alocado devem depois obter uma licença de produção da DGEG antes de iniciar a
construção do centro electroprodutor. Quando a construção estiver concluída, deve também ser
obtida uma licença de exploração. O processo de licenciamento da DGEG corre em paralelo com
um processo de licenciamento local administrado pelos municípios em que o centro
electroprodutor se situará. Em particular, o requerente deve obter licenças locais de construção e
exploração para o centro electroprodutor. Nalguns casos, pode ser exigida uma avaliação de
impacte ambiental, devendo ser emitida uma decisão de impacte ambiental favorável pela
Autoridade de Impacto Ambiental. A declaração de impacte ambiental favorável, quando aplicável,
é uma condição prévia da emissão da licença de produção. De igual modo, em casos em que as
instalações se situarem no território da Reserva Ecológica Nacional, dependendo das circunstâncias
específicas, podem ser exigidas autorizações adicionais ou uma Portaria especial que reconheça o
interesse público do projecto.
A Portaria n.º 237/2013, de 24 de Julho, estabelece o regime aplicável ao procedimento de
comunicação prévia relativo à instalação de centros electroprodutores em regime especial que não
estejam sujeitos à obtenção de uma licença de produção, e a Portaria n. º 243/2013, de 2 de agosto,
estabelece o regime de licenciamento aplicável a centros electroprodutores em regime especial de
remuneração garantida. A necessidade de um centro electroprodutor em regime especial obter uma
licença de produção é determinada de acordo com o disposto no artigo 33.º-E do Decreto-Lei n.º
172/2006, de 23 de agosto, conforme alterado.
Relativamente às tarifas, o Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de maio e as respectivas alterações,
incluindo o Decreto-Lei n.º 313/95, de 24 de Novembro, o Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de maio,
o Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 de Dezembro, o Decreto-Lei n.º 339-C/2001, de 29 de
Dezembro, o Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de
maio e o Decreto-Lei n.º 35/2013, de 28 de Fevereiro, estabelecem uma fórmula específica para o
cálculo das tarifas a pagar pelos produtores pela electricidade produzida por centros
electroprodutores que utilizem energia renovável (excluindo grandes centrais hidroeléctricas) que
iniciaram o seu processo de licenciamento antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 215B/2012, de 8 de Outubro.
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Recentemente, a Portaria n.º 268-B/2016 determinou a dedução dos valores dos recebidos a título
de apoios públicos aos valores pagos pelo comercializador de último recurso aos centros
electroprodutores em regime especial que beneficiam de remuneração garantida.
Esta medida tem em vista a redução do défice tarifário e dos encargos futuros com sobrecustos
com a aquisição de energia eléctrica a PRE, com o fim último de garantir a sustentabilidade do
SEN.
A Portaria dispõe que, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da sua publicação, o membro
do Governo responsável pela área de energia publicará um despacho identificando relativamente a
cada centro electroprodutor os valores recebidos em excesso que deverão ser corrigidos a favor do
SEN.
O valor da correcção a favor do SEN deverá então ser deduzido “o mais rapidamente possível”
(nos termos da portaria) ao montante pago pelo comercializador de último recurso aos centros
electroprodutores incluídos no despacho de identificação dos centros electroprodutores acima
referido, nos seguintes moldes:
a)

será definido um valor em euros por MWh a abater à remuneração paga pelo
comercializador de último recurso, através de outro despacho publicado pelo membro do
Governo responsável pela área da energia, por proposta da Direcção-Geral de Energia e
Geologia;

b)

para os centros electroprodutores incluídos no despacho de identificação dos centros
electroprodutores acima referido que já não recebam ou venham a deixar de receber
remuneração, os montantes recebidos em excesso que sejam identificados são corrigidos “o
mais rapidamente possível” pelo CUR.

O valor correspondente a 50 % do montante global da correcção reverterá a favor do SEN, através
do comercializador de último recurso, e deve ser deduzido à dívida tarifária, beneficiando exercícios
tarifários futuros.
Parques eólicos
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 35/2013, de 28 de Fevereiro, e como anteriormente abordado
no Decreto-Lei n.º 215-B/2012, entrou em vigor um novo regime remuneratório aplicável aos
parques eólicos licenciados após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de
Fevereiro, mas antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de Outubro.
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Os parques eólicos licenciados antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de
Fevereiro, mantêm o direito de ter a sua electricidade remunerada de acordo com a fórmula
definida no Anexo II do Decreto-Lei n.º 189/98, de 27 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 339C/2001, de 29 de Dezembro.
Como consequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de Outubro, não
existe actualmente qualquer regime remuneratório aplicável a novos projectos de energias
renováveis, o que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de Outubro, e a Portaria n.º
243/2013, de 2 de agosto, será definido por uma portaria a publicar.
O regime remuneratório introduzido pelo Decreto-Lei n.º 35/2013, de 28 de Fevereiro, permitiu a
prorrogação do período pelo qual os produtores em regime especial recebem uma tarifa de
aquisição garantida, contra o pagamento de uma compensação anual. A Directiva da ERSE n.º
9/2013, de 6 de Junho, publicada a 26 de Junho, e a Portaria n.º 119/2013, de 25 de Março,
regulam a facturação e o pagamento da compensação, bem como as consequências da falta de
pagamento da compensação devida ao SEN.
Após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 35/2013, de 28 de Fevereiro, os parques eólicos que já
estavam em funcionamento a 17 de Fevereiro de 2005 vendem a sua electricidade a um preço fixo,
dependente das horas de produção, durante um período de 15 anos após a entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de Fevereiro; os restantes parques eólicos que caem no âmbito
do regime transitório aprovado pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 33-A/2005 vendem a sua
electricidade a um preço estabelecido, dependente da produção, durante um período de quinze anos
a contar da data de atribuição da licença de exploração.
Após tal período, os parques eólicos que beneficiem de um regime remuneratório anterior à entrada
em vigor do Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, podem optar por:
(i)

beneficiar, durante um período adicional de cinco anos, de uma tarifa que será
determinada pelo membro do Governo responsável pela área da energia; ou

(ii)

aderir a um regime remuneratório alternativo contra o pagamento de compensação
anual ao SEN de 5.000 EUR ou 5.800 EUR por MW de capacidade instalada, durante
um período de oito anos entre 2013 e 2020. Caso os produtores optem por pagar ao
SEN a compensação de 5.000 EUR por MW de capacidade instalada, terão direito a
beneficiar do regime remuneratório alternativo que escolherem durante um período de
cinco anos, após o termo do prazo inicial de quinze anos. Caso os produtores optem
por pagar ao SEN a compensação de 5.800 EUR por MW de capacidade instalada,
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terão direito a beneficiar do regime remuneratório alternativo que escolherem durante
um período de sete anos, após o termo do prazo inicial de quinze anos.
Os parques eólicos licenciados após 17 de Fevereiro de 2005 e que não caiam no âmbito do regime
transitório aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, vendem os seus
primeiros 33 GWh de electricidade a um preço baseado numa fórmula estabelecida no Decreto-Lei
n.º 33-A/2005, durante um período de 15 anos a contar da data de atribuição da licença de
exploração. Após ter sido ultrapassado o limite de 33 GWh, a electricidade que ultrapasse 33 GWh
e, em qualquer caso, decorridos 15 anos a contar da atribuição da licença de exploração, toda a
electricidade produzida nesses parques eólicos será vendida ao preço de mercado então existente,
acrescido do preço recebido da venda de certificados verdes, caso existam. Desde que sejam
cumpridos determinados requisitos legais, alguns destes parques eólicos podem, alternativamente,
aderir a:
(ii)

uma extensão da remuneração garantida até 44 GWh e, em qualquer caso, até 20 anos
a contar do início do fornecimento de energia à rede; ou

(iii)

um regime remuneratório alternativo correspondente ao preço de mercado
estabelecido, com a vantagem de ser estabelecido um limite mínimo (de 74 EUR
MWh) e um limite máximo (de 98 EUR MWh) ou apenas um limite mínimo (de 60
EUR MWh), contra o pagamento de compensação anual ao sistema eléctrico de 5.000
EUR ou 5.800 EUR por MW de capacidade instalada durante um período de oito
anos entre 2013 e 2020. Caso os produtores optem por pagar ao SEN a compensação
de 5.000 EUR por MW de capacidade instalada, terão direito a beneficiar do regime
remuneratório alternativo que escolherem durante um período de cinco anos, após o
termo do prazo inicial de quinze anos. Caso os produtores optem por pagar ao SEN a
compensação de 5.800 EUR por MW de capacidade instalada, terão direito a
beneficiar do regime remuneratório alternativo que escolherem durante um período de
sete anos, após o termo do prazo inicial de quinze anos.

Os regimes remuneratórios alternativos (ii) e (iv) acima oferecem aos produtores a possibilidade de
receber o montante correspondente ao preço de mercado estabelecido, com a vantagem de ser
estabelecido um limite mínimo (de 74 EUR MWh) e um limite máximo (de 98 EUR MWh), ou
apenas um limite mínimo (de 60 EUR MWh). Tal significa que, caso os preços de mercado caiam
abaixo ou subam acima de tais montantes (no primeiro caso), ou caiam abaixo de tal montante (no
segundo caso), os produtores receberão o valor do limite máximo ou do limite mínimo,
independentemente do preço de mercado estabelecido. O pagamento da compensação anual deve
ocorrer entre 2013 e 2020, dependendo do número de anos de extensão escolhido pelo produtor.
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A 7 de Abril de 2015, foi publicada a Portaria n.º 102/2015, que estabeleceu os procedimentos para
injecção de potência adicional e para autorização do sobreequipamento de parques eólicos nos
termos estabelecidos em geral pelo Decreto-Lei n.º 94/2014, de 24 de Junho. As principais medidas
introduzidas por esta legislação foram: (i) a energia produzida por parques eólicos em
sobreequipamento (aumentando o número e turbinas em parques eólicos existentes) é remunerada
a uma tarifa fixa de 60 EUR/MW; (ii) em caso de injecção de potência adicional, a energia
correspondente à diferença entre a capacidade instalada e a energia injectada na rede é remunerada a
60 EUR/MW; e (iii) o reconhecimento da parte “sobreequipada” dos parques eólicos como
produtor independente.
Pequenas Centrais Hídricas (PCH)
O Decreto-Lei n.º 35/2013, de 28 de Fevereiro, impôs um prazo de 25 anos após a atribuição da
licença de exploração, com sujeição aos limites impostos pela licença de utilização de recursos
hídricos, para a manutenção das condições de remuneração estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 33A/2005, de 16 de Fevereiro. Antes desta data, o regime remuneratório seria válido durante o
período previsto na licença de utilização de recursos hídricos.
Autoconsumo e unidades de pequena produção
O Decreto-Lei n.º 25/2013, de 19 de Fevereiro, estabeleceu que o comercializador de último
recurso deve comprar electricidade a unidades de micro e miniprodução, independentemente dos
acordos de remuneração (subsidiada ou regime geral).
O Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20 de Outubro, que revogou o Decreto-Lei n.º 25/2013, de 19 de
Fevereiro, e foi posteriormente regulamentado pelas Portarias n.ºs 14/2015 e 15/2015, de 23 de
Janeiro, e pela Portaria n.º 60-E/2015, de 2 de Março, definiu os regimes jurídicos relativos à
produção para autoconsumo e às actividades de pequena produção.
A Portaria n.º 15/2015, de 23 de Janeiro, fixou a tarifa de referência a aplicar em 2015 à energia
produzida por unidades de pequena produção em 95 EUR/MWh e determinou as percentagens a
aplicar à tarifa de referência, de acordo com a fonte de energia utilizada por esses produtores: 100
por cento para fotovoltaicos, 90 por cento para biomassa e biogás, 70 por cento para parques
eólicos e 60 por cento para pequenas centrais hídricas. A Portaria n.º 42-A/2016, de 9 de Março,
estende para 2016 as tarifas definidas na Portaria n.º 15/2015.
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Cogeração
O Decreto-Lei n.º 23/2010, de 25 de Março, alterado pela Lei n.º 19/2010, de 22 de Março, que
transpôs a Directiva 2004/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Fevereiro de
2004 (posteriormente revogada pela Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 25 de Outubro de 2012), alterado pelo Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de Abril, e rectificado
pela Rectificação n.º 30-A/2015, de 26 de Junho, estabeleceu o quadro legal aplicável à produção de
electricidade através de cogeração. Entre outros, este quadro estabelece um regime mais expedito
para a obtenção de uma licença de produção de electricidade através de cogeração e uma nova
forma de calcular a tarifa devida a cogeradores.
O mecanismo remuneratório baseia-se em dois métodos sujeitos a escolha pelo produtor em
cogeração: um regime geral cuja compensação é definida pelo valor de mercado acrescido de um
prémio de participação no mercado transitório e um regime especial que apenas se encontra
disponível para produtores com capacidade instalada inferior ou igual a 100 MW, definida por uma
tarifa de referência temporária acrescida de um prémio de eficiência. Durante um período
transitório, os produtores com um período de exploração de 15 anos ou menos podem escolher
entre o regime anterior e o novo.
Os termos de cálculo da tarifa de referência e a caracterização específica do regime remuneratório
transitório foram aprovados pela Portaria n.º 140/2012, de 14 de maio, alterada pela Rectificação
n.º 35/2012, de 11 de Julho, e pela Portaria n.º 325-A/2012, de 16 de Outubro. Nos termos do
Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de Abril, foi aprovada uma nova tarifa de referência, bem como
as regras aplicáveis ao regime remuneratório transitório. Recentemente, o Despacho da DGEG n.º
26/2016, de 20 de Julho, estabeleceu os valores da tarifa de referência para o terceiro trimestre de
2016.
Transporte de Electricidade
O transporte de electricidade é desenvolvido através da rede nacional de transporte, ao abrigo de
uma concessão exclusiva atribuída pelo Estado português. Actualmente, a concessão exclusiva do
transporte de electricidade está concedida à REN, ao abrigo do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º
29/2006, de 15 de Fevereiro, no seguimento da concessão já atribuída à REN ao abrigo do artigo
64.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de Julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º. 56/97,
de 14 de Março.
Ao abrigo da concessão, a REN é responsável pelo planeamento, implementação e exploração da
rede nacional de transporte, da infraestrutura associada, bem como das interligações relevantes e
outras instalações necessárias à exploração da rede nacional de transporte. A concessão também
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prevê que a REN coordene a infraestrutura do Sistema Eléctrico Nacional para garantir a
exploração integrada e eficiente do sistema, bem como a continuidade e segurança do fornecimento
de electricidade.
As actividades do operador da rede de transporte (ou a concessionária da rede de transporte de
electricidade) devem ser independentes, em termos jurídicos e organizacionais, de outras actividades
do sector eléctrico. Os critérios mínimos para garantir esta independência encontram-se
estabelecidos no Novo Enquadramento do Sector Eléctrico e incluem, entre outros, restrições à
possibilidade de exercer controlo sobre o operador da rede de transporte ou pelo operador da rede
de transporte noutras sociedades que exerçam actividade na produção ou fornecimento de energia,
incluindo restrições à nomeação de órgãos sociais no ou pelo operador da rede de transporte e
restrições à propriedade do capital social do operador da rede de transporte. Nenhuma pessoa ou
entidade pode, directa ou indirectamente, deter mais de 25 por cento do capital social da
concessionária. As limitações não são aplicáveis ao Estado português nem a entidades controladas
pelo Estado português, nem impedem a existência de uma relação de grupo entre a concessionária e
a sociedade-mãe do grupo no qual a concessionária está integrada desde maio de 2012.
A EDP detém 3,5 por cento e o Fundo de Pensões da EDP detém 1,5 por cento adicionais do
capital da REN, que é a sociedade-mãe que controla a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e as
concessionárias de activos regulados no negócio português de gás (REN – Gasodutos, S A., REN
Armazenagem, S.A. e REN Atlântico, S.A.).
O Enquadramento do Sector Eléctrico estabelece também um processo de certificação do operador
da rede de transporte, realizado pela ERSE. A 9 de Setembro de 2014, a ERSE emitiu uma decisão
certificando que a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. cumpre os requisitos legais aplicáveis para
ser considerada um operador da rede de transporte em regime de separação completa patrimonial,
sujeito às condições aí estabelecidas.
Mecanismo de interruptibilidade
A Portaria n.º 592/2010, de 29 de Julho, estabeleceu as condições aplicáveis ao serviço de
interruptibilidade, a prestar por um consumidor de electricidade ao operador da rede de transporte,
bem como o respectivo regime retributivo.
Nos termos do disposto nesta portaria, os consumidores de energia eléctrica em muito alta tensão,
alta tensão ou média tensão com potência interruptível superior a 4 MW que contratem a sua
energia directamente no mercado organizado, de contratação bilateral ou através de
comercializadores não regulados (entre outros requisitos), poderão celebrar um acordo com o
operador da rede de transporte, nos termos do qual reduzirão, quando assim for solicitado pelo
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último, voluntariamente o seu consumo de electricidade em troca de uma remuneração calculada
nos termos deste diploma.
A Portaria n.º 592/2010, de 29 de Julho foi recentemente alterada pela Portaria n.º 268-A/2016, de
13 de Outubro, a qual impôs a obrigatoriedade de a remuneração dos consumidores que aderiram a
este serviço ficar limitada às instalações que forem alvos de testes e que se revelem aptas à prestação
do serviço de interruptibilidade. Mais prevê esta portaria que no ano de 2017 o modelo de
interruptibilidade deverá ser ajustado ao MIBEL; o novo modelo a criar deverá contemplar
soluções concorrenciais, que impliquem a redução global de custos, garantam a segurança do
abastecimento e estimulem a livre concorrência.
Distribuição de Electricidade
A distribuição de electricidade ocorre através da rede nacional de distribuição, que consiste numa
rede de média e alta tensão, e através das redes de distribuição de baixa tensão.
Actualmente, a rede nacional de distribuição é explorada através de uma concessão exclusiva
atribuída pelo Estado português. Esta concessão exclusiva da actividade de distribuição de
electricidade em alta e média tensão é detida pela subsidiária da EDP, a EDP Distribuição, nos
termos do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, em resultado da conversão
da licença detida pela EDP Distribuição ao abrigo do regime anterior num contrato de concessão
assinado a 25 de Fevereiro de 2009, por um prazo de 35 anos. Os termos da concessão estão
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto.
As redes de distribuição de baixa tensão continuam a ser exploradas ao abrigo de contratos de
concessão. Embora os contratos de concessão existentes tenham sido mantidos nos termos do
Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, as novas concessões terão de ser celebradas após um
processo concorrencial que será implementado pelos municípios em causa.
As entidades que exercem actividades de distribuição de electricidade que forneçam mais de
100.000 clientes e que estão verticalmente integradas enquanto sociedade ou grupo devem ser
independentes do resto da sociedade, de um ponto de vista jurídico, organizacional e decisório.
Os critérios mínimos para assegurar esta independência incluem, entre outros, restrições que visam
assegurar que as entidades que exercem actividades de distribuição de electricidade tenham um
poder decisório independente e efectivo e obrigações que assegurem que as respectivas marcas e
comunicações sejam distintas das marcas e comunicações de todas as outras entidades que atuam
no sector da energia. Por exemplo, a EDP Distribuição deve estabelecer e implementar um
programa de cumprimento, sujeito a aprovação prévia da ERSE, que estabeleça as medidas tomadas
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para assegurar que condutas discriminatórias sejam excluídas e que o cumprimento do programa
seja adequadamente monitorizado.
Os operadores da rede de distribuição de baixa tensão que forneçam menos de 100.000 clientes são
obrigados a ter contas separadas para tais redes, mas não estão sujeitos à obrigação de separação
jurídica ou patrimonial completa.
Os preços que a EDP Distribuição cobra pelo acesso às redes de distribuição estão sujeitos a
regulação extensa pela ERSE. As tarifas de acesso fixadas pela ERSE são pagas por todos os
consumidores, no mercado regulado ou no mercado liberalizado, sendo diferenciadas pelo nível de
tensão e pelo período de consumo de electricidade. Os proveitos permitidos da EDP Distribuição
são fixados da seguinte forma: (i) os custos com capital (“CAPEX”) são remunerados através da
aplicação de uma taxa de remuneração à base líquida do activo regulado das actividades de
distribuição; e (ii) os custos de exploração (“OPEX”) são remunerados através de um mecanismo
de limite máximo de preço, reduzido por um factor de eficiência.
Esta estrutura foi introduzida no período regulatório 2012-2014, quando a ERSE realizou algumas
melhorias importantes no quadro regulamentar relativo às actividades de distribuição; O CAPEX
deixou de estar abrangido pelo mecanismo de limite máximo de preço e foi agora valorizado
autonomamente e ajustado a valores reais dois anos após ter sido incorrido. A estabilidade atribuída
a proveitos permitidos em resultado desta melhoria foi também vista no OPEX, onde apenas 40
por cento da componente variável do limite máximo de preço é agora dependente do consumo de
electricidade, comparativamente com 100 por cento em anos anteriores.
No período regulatório 2015-2017, os elementos mais importantes introduzidos foram um
mecanismo de incentivo em investimentos em redes inteligentes e a introdução da extensão da rede
como novo indutor em lugar da energia injectada, representando 15 por cento da componente
variável. A base do activo regulado é remunerada por uma taxa de remuneração de referência de
6,75 por cento, sendo o valor definitivo determinado de acordo com a média diária da rendibilidade
das obrigações do Governo português a dez anos, entre Outubro do ano “t-1” e Setembro do ano
“t” - este mecanismo prevê um limite mínimo e um limite máximo de 6,0 por cento e 9,5 por cento,
respectivamente.
Comercialização de Electricidade
A comercialização de electricidade encontra-se aberta à concorrência, estando apenas sujeita a um
regime de registo prévio. Os comercializadores podem comprar e vender electricidade livremente.
Para esse efeito, têm o direito de aceder às redes nacionais de transporte e distribuição mediante o
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pagamento de tarifas de acesso fixadas pela ERSE. A EDP atua como um comercializador no
mercado liberalizado através da sua subsidiária EDP Comercial.
Os comercializadores de electricidade devem cumprir determinadas obrigações de serviço público
para assegurar a qualidade e continuidade do fornecimento, bem como a protecção do consumidor
relativamente a preços, tarifas de acesso e acesso à informação em termos simples e
compreensíveis.
Conforme exigido pela Directiva da Electricidade, o Enquadramento do Sector Eléctrico estabelece
também a existência de um comercializador de último recurso sujeito a licenciamento pela DGEG
e regulação pela ERSE. O comercializador de último recurso é responsável pela compra de toda a
electricidade produzida por produtores em regime especial que beneficiem de um regime de
remuneração garantida e pela comercialização de electricidade a clientes que comprem electricidade
a tarifas reguladas, estando sujeito a obrigações de serviço universal. Espera-se que o
comercializador de último recurso exista até que o mercado livre seja totalmente concorrencial,
conforme previsto na Directiva da Electricidade.
Desde 1 de Janeiro de 2007, o papel de comercializador de último recurso tem sido assumido por
uma entidade independente, de um ponto de vista organizacional e jurídico, a EDP Serviço
Universal, criada para este efeito pela subsidiária da EDP, a EDP Distribuição, e também por
concessionárias locais de distribuição de baixa tensão com menos de 100.000 clientes, esperando-se
que continue a ser assumido por estas entidades até que o mercado livre seja totalmente eficiente e
até que o respectivos contratos de concessão tenham caducado.
De acordo com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 264/2007, de 24 de Julho, o
comercializador de último recurso é ainda obrigado a comprar energia a prazo (forward) nos
mercados geridos pelo OMIP e pela OMI Clear nas quantidades e em leilões definidos pela DGEG.
As compras de energia no mercado gerido pelo OMIP incluem contratos de futuro cotados anuais,
trimestrais e mensais, de base (base-load) e com entrega física. As compras são reconhecidas para
efeitos de custos regulados quando atingem a maturidade. O comercializador de último recurso
deve gerir as diferentes formas de contratos com vista a adquirir a energia ao menor custo. Todo o
excedente desnecessário de electricidade adquirida pelo comercializador de último recurso é
revendido no mercado organizado.
Os preços que a EDP Serviço Universal cobra pela electricidade fornecida a clientes que
permaneçam no mercado regulado estão sujeitos a regulação extensa. As tarifas aplicáveis ao
consumidor final no mercado regulado são diferenciadas por nível de tensão, opção tarifária e pelo
período de consumo de electricidade. Estas tarifas, quando fixadas, devem ser uniformes em
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Portugal continental em cada nível de tensão, sujeitas a excepções especificadas com base no
volume.
Os proveitos para comercializadores de último recurso abrangem três componentes: (i) a aplicação
de uma taxa de remuneração à base líquida do activo regulado (relativamente ao CAPEX); (ii) o
OPEX remunerado através de um mecanismo de limite máximo de preço, reduzido por um factor
de eficiência; e (iii) uma margem comercial definida anualmente pela ERSE.
Para o período regulatório 2012-2014, a ERSE realizou algumas melhorias importantes no quadro
regulamentar: revisão da estrutura do OPEX em termos de componentes fixas e variáveis (agora
calculada numa base de 50 por cento/50 por cento, em vez da divisão de 20 por cento/80 por
cento anterior) e introdução de um novo factor nesta componente, o número de serviços, em
acréscimo ao factor existente, o número de clientes. No período regulatório 2015-2017, a
componente variável volta a um factor indutor (número de clientes), representando 75 por cento do
OPEX.
Logística da Mudança de Comercializador
Em condições de mercado, os consumidores são livres de escolher o seu comercializador de
electricidade, estando isentos de qualquer pagamento ao mudarem de comercializador. A mudança
de comercializador não deve demorar mais de três semanas, não existindo qualquer limitação ao
número de mudanças.
Embora não tenha ainda sido constituído um operador logístico para a mudança de
comercializador, o Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto permite a criação de uma nova
entidade, cuja actividade será regulada pela ERSE, com o objectivo de supervisionar as operações
logísticas que facilitam aos consumidores a mudança de comercializador. Em conformidade, a
ERSE determinou que até ser criado um operador de mudança, a gestão logística de mudança de
comercializador será realizada pelo operador da rede de distribuição de média e alta tensão, que é
actualmente a EDP Distribuição.
Eliminação progressiva das tarifas reguladas aplicáveis aos clientes finais
Através do Decreto-Lei n.º 104/2010, de 29 de Setembro, o Governo português determinou os
procedimentos de extinção em relação às tarifas reguladas de venda a clientes finais para grandes
clientes (muito alta tensão, alta tensão, média tensão e baixa tensão especial) a aplicar no início de
2011. Durante 2011, esteve disponível um tarifário regulado transitório de venda a clientes finais
para grandes clientes. O termo da aplicação deste tarifário regulado transitório de venda a clientes
finais (para todos os segmentos, excepto baixa tensão normal) foi programado para ocorrer a 1 de
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Janeiro de 2012. No entanto, continuou a ser aplicado em 2012 um tarifário regulado transitório,
tendo o Decreto-Lei n.º 256/2012, de 29 de Novembro, prorrogado a sua aplicação até 31 de
Dezembro de 2013.
A 28 de Julho de 2011, nos termos do memorando de entendimento subscrito pelo Governo
português, pela União Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Central
Europeu, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2011, de 1 de agosto, aprovou o calendário
da extinção do tarifário regulado transitório e a introdução de tarifas reguladas transitórias de venda
a clientes finais para consumidores de electricidade em baixa tensão normal e fixou o início de
Dezembro de 2011 como prazo para a publicação de toda a legislação necessária para executar tal
medida. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2011, de 1 de agosto, determinou o fim do
tarifário regulado de venda a clientes finais para a electricidade fornecida a consumidores de baixa
tensão normal com potência contratada igual ou inferior a 41,4 kVA e igual ou superior a 10,35
kVA em Julho de 2012 e a consumidores com potência contratada inferior a 10,35 kVA em Janeiro
de 2013.
Para efectivar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2011, o Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26
de Março, estabeleceu a eliminação do tarifário regulado de venda de electricidade a clientes finais
para a electricidade fornecida a consumidores de baixa tensão normal e aprovou a aplicação de um
factor de agravamento para encorajar a transição para o mercado liberalizado. Estava previsto que o
processo de eliminação de tarifas reguladas estivesse concluído a 31 de Dezembro de 2014 ou a 31
de Dezembro de 2015, em relação a clientes que tinham potência contratada igual ou superior a
10.35 kVA ou inferior a 10,35 kVA, respectivamente.
O Decreto-Lei n.º 13/2014, de 22 de Janeiro, prorrogou o período de aplicação do tarifário
regulado transitório de venda a clientes finais para grandes clientes até à data a definir através de
portaria do membro do Governo responsável pelo sector da energia. Esta prorrogação apenas é
aplicável a clientes fornecidos em alta tensão, média tensão e baixa tensão especial, excluindo assim
os clientes fornecidos em muito alta tensão. A Portaria n.º 27/2014, de 4 de Fevereiro, estabeleceu
31 de Dezembro de 2014 como a data até à qual o tarifário regulado transitório de venda a clientes
finais para grandes clientes continuaria a ser aplicado.
O Decreto-Lei n.º 15/2015, de 30 de Janeiro, e a Portaria n.º 97/2015, de 30 de Março,
determinaram que o comercializador de último recurso de electricidade deve continuar a fornecer
consumidores de electricidade que ainda não tenham migrado para o mercado liberalizado,
mantendo desta forma a aplicação do respectivo tarifário regulado transitório de venda a clientes
finais até 31 de Dezembro de 2017.
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Tarifas da Electricidade
De acordo com os estatutos da ERSE, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 97/2002 de 12 de Abril,
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de Junho, a ERSE é responsável pela
determinação e pela aprovação de tarifas e preços regulados aplicáveis em Portugal continental e
nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, ao abrigo do Regulamento Tarifário do sector
eléctrico. As tarifas e preços da electricidade e outros serviços em 2016 foram aprovados pela
Directiva da ERSE n.º 14/2015, de 15 de Dezembro.
A Portaria n.º 332/2012, de 22 de Outubro, alterada pela última vez pela Portaria n.º 359/2015, de
14 de Outubro, estabelece diversos critérios para garantir um impacto diferenciado dos CIEG, que
estão incluídos na tarifa de uso global do sistema (UGS), em diversas actividades do SEN,
considerando em particular os níveis de tensão e o tipo de fornecimento, de modo a preservar a
estabilidade das tarifas. Devido a uma alteração no perfil de consumo entre e em cada nível de
tensão, a Portaria n.º 332/2012, de 22 de Outubro, foi então alterada pela Portaria n.º 212-A/2014,
de 14 de Outubro.
A Portaria n.º 359/2015, de 14 de Outubro, introduziu melhorias na metodologia da repercussão
dos CIEG nas tarifas reguladas, que permitem, se necessário para garantir a sustentabilidade
tarifária, a distribuição por nível de tensão ou tipo de fornecimento de forma directamente
proporcional à totalidade da potência contratada para cada nível de tensão ou tipo de fornecimento.
Os parâmetros específicos de aplicação destes mecanismos são definidos anualmente pela ERSE
em legislação complementar, anterior à publicação das tarifas da electricidade para o ano seguinte.
A Portaria n.º 332/2012, de 22 de Outubro, o Despacho da DGEG n.º 13186-A/2013, de 14 de
Outubro, publicado a 15 de Outubro, a Portaria n.º 212-A/2014, de 14 de-Outubro, e o Despacho
da DGEG n.º 11566-A/2015, de 3 de Outubro, publicado a 15 de Outubro, fixaram as
percentagens de alocação de custos por nível de tensão a aplicar nos anos de 2013, 2014, 2015 e
2016, respectivamente.

Diferimento de custos
O período regulatório 2006-2008 trouxe poucas alterações ao método de cálculo das tarifas. No
entanto, em 2006 e 2007, foi gerado um “défice tarifário”, o que significou que as tarifas aplicáveis
ao cliente final cobradas pelo comercializador de último recurso (a EDP Serviço Universal em 2007
e a EDP Distribuição em 2006) não estavam a cobrir todos os custos do sistema, gerando uma
perda para o comercializador de último recurso e para o operador da rede de transporte, a REN.
Este défice resultou de dois decretos-lei diferentes: i) o Decreto-Lei n.º 187/95, de 27 de Julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 157/96, de 31 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 44/97, de 20 de
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Fevereiro, que previa que as tarifas de baixa tensão não podiam aumentar acima da taxa de inflação
prevista em 2006; e ii) o Decreto-Lei n.º 237-B/2006, de 18 de Dezembro, que fixou um aumento
máximo de 6 por cento nas tarifas aplicáveis a clientes residenciais (baixa tensão normal) em 2007.
Estima-se que estes défices sejam totalmente recuperados em dez anos, com início em 2008, através
de aumentos anuais das tarifas de acesso.
Quando a ERSE estabeleceu as tarifas em 2009, foi gerado outro défice tarifário, significativamente
superior, devido principalmente ao aumento de custos da electricidade nos mercados grossistas.
Dada a necessidade de regular a criação destes défices e de esclarecer como poderiam ser
recuperados, o Decreto-Lei n° 165/2008, de 21 de agosto, definiu as regras aplicáveis a
ajustamentos tarifários referentes a energia eléctrica adquirida pelo comercializador de último
recurso em situações de custos excepcionais, bem como as repercussões tarifárias de determinados
custos relacionados com medidas de política energética, de sustentabilidade e de interesse
económico geral. Este decreto-lei determinou, nomeadamente, que cada défice tarifário
futuramente gerado nestas condições, tal como o caso do défice gerado em 2009, deve ser
recuperado ao longo de um período de 15 anos, o que significa que, em cada ano, será adicionada
uma prestação correspondente a 1/5 do défice total acrescida dos juros correspondentes às tarifas,
com início em 2010.
Em 2012, para impedir um aumento das tarifas da electricidade, o Governo português diferiu
excepcionalmente os ajustamentos anuais do CMEC de 2010, de acordo com o Decreto-Lei n.º
109/2011, de 18 de Novembro. Esta excepção foi uma vez mais aplicada pelo Decreto-Lei n.º
256/2012, de 29 de Novembro, aos ajustamentos anuais do CMEC e CAE de 2011, compensada
por uma taxa de juro anual de 5 por cento e 4 por cento, respectivamente, conforme fixado pela
Portaria n.º 145/2013, de 9 de Abril.
O Decreto-Lei n.º 32/2014, de 28 de Fevereiro, diferiu o ajustamento anual dos CMEC de 2012
nas tarifas de electricidade de 2014. Assim, determinou-se que o montante acima referido será
reflectido em partes iguais nos proveitos permitidos para 2017 e 2018 do operador da rede de
distribuição. O Decreto-Lei prevê também que o pagamento da compensação por este diferimento,
de acordo com uma taxa de remuneração calculada de acordo com a Portaria n.º 500/2014, de 16
de Junho, aplicou os parâmetros estabelecidos pelo Despacho n.º 9480/2014, de 22 de Julho, que
previa uma taxa de juro anual de 5 por cento.
Em 2011, foi estabelecida uma alteração do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, pelo
Decreto-Lei n.º 78/2011, de 20 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26 de Março,
pelo Decreto-Lei n.º 112/2012, de 23 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 215-A/2012, de 8 de Outubro,
e pelo Decreto-Lei n.º 178/2015, de 27 de agosto, de modo a permitir o diferimento de sobrecustos
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com a aquisição de electricidade produzida em regime especial, obrigatório para os sobrecustos de
2012 e opcional até 2015, ao longo de um período de cinco anos. Assim, em 2012, a ERSE diferiu,
durante um período de cinco anos, a recuperação dos sobrecustos da produção em regime especial
previstos para esse ano. Foi aplicada a mesma metodologia aos sobrecustos da produção em regime
especial relativos a 2013, 2014, 2015 e 2016, o que significa que tais montantes de sobrecustos
foram diferidos durante um período de cinco anos e serão recuperados nas tarifas entre 2013 a
2017, 2014 a 2018, 2015 a 2019 e 2016 a 2020, respectivamente.
A Portaria n.º 279/2011, de 17 de Outubro, regulamentada pela Portaria n.º 146/2013, de 11 de
Abril, determina a metodologia para calcular a taxa de remuneração aplicada a transferências futuras
de proveitos permitidos relativos a custos adicionais associados à compra da electricidade em
regime especial. O valor final da taxa de remuneração depende dos parâmetros definidos
anualmente em legislação complementar. Os parâmetros para 2016 foram fixados pela Directiva da
ERSE n.º 4/2016, de 29 de Janeiro, publicada a 16 de Fevereiro, e pelo Despacho da DGEG n.º
11566-B/2015, de 8 de Outubro, publicado a 15 de Outubro.

Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético
O Orçamento do Estado para 2015, aprovado pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro, criou
uma contribuição especial sobre o sector energético (“CESE”), com o objectivo de financiar
mecanismos que promovam a sustentabilidade sistémica do sector energético e de contribuir para a
redução da dívida tarifária do Sistema Eléctrico Nacional. A CESE centra-se no valor dos activos
por referência ao primeiro dia do exercício de 2014 (1 de Janeiro de 2014) com respeito,
cumulativamente, a activos tangíveis, activos intangíveis (com excepção dos elementos da
propriedade industrial) e activos financeiros afectos a concessões ou a actividades licenciadas. No
caso de actividades reguladas, a CESE centra-se no valor dos activos regulados (ou seja, o montante
reconhecido pela ERSE para o cálculo de proveitos permitidos a 1 de Janeiro de 2014) caso seja
superior ao valor desses activos tal como acima calculado.
Consequentemente, o Decreto-Lei n.º 55/2014, de 9 de Abril, criou o Fundo para a
Sustentabilidade Sistémica do Sector Energético (“FSSSE”) com o objectivo de contribuir para a
sustentabilidade do sector energético e da política energética nacional, nomeadamente financiando
políticas de eficiência energética e reduzindo a dívida tarifária do Sistema Eléctrico Nacional usando
a receita obtida da CESE.
Ao mesmo tempo, o Despacho n.º 12597-B/2014, de 13 de Outubro, publicado a 14 de Outubro,
estabeleceu que a quantia obtida com a CESE será alocada para cobrir os custos resultantes da
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redução do défice tarifário do SEN, particularmente através da dedução ao montante a recuperar
pelo operador da rede de transporte através da Tarifa UGS relativa a sobrecustos dos CAE.
A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, aprovou o Orçamento do Estado português para 2015 e
manteve a CESE em 2015. Posteriormente, a Lei n.º 33/2015, de 27 de Abril, alterou a Lei n.º 83C/2013, de 31 de Dezembro, bem como o quadro legal aplicável à CESE constante da mesma. A
Lei n.º 159-C/2015, de 30 de Dezembro, aprovou a prorrogação de receitas previstas no
Orçamento do Estado para 2015 e manteve a aplicação da CESE em 2016. Adicionalmente, o
Programa de Estabilidade 2016-2020, publicado em Abril de 2016 pelo Governo português, já tinha
previsto a duração da CESE até 2020.

Tarifas sociais
A tarifa social de electricidade foi estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de
Dezembro, e prevê um desconto percentual aplicado à tarifa de acesso de baixa tensão.
Outro mecanismo de apoio foi implementado através do Decreto-Lei n.º 102/2011, de 30 de
Setembro, e regulado pelas Portarias n.º 275-A/2011 e n.º 275-B/2011, de 30 de Setembro, que
estabeleceram um mecanismo de apoio social extraordinário para consumidores de energia
(“ASECE”), correspondente a um desconto percentual aplicado a uma factura sem IVA ou outros
impostos.
O Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de Dezembro, e o Decreto-Lei n.º 102/2011, de 30 de
Setembro, foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 172/2014, de 14 de Novembro, que alarga os
critérios de elegibilidade, fixando um limiar ao rendimento anual máximo, sendo também
regulamentados pela Portaria n.º 178-B/2016, de 1 de Julho, que simplifica os procedimentos para
verificar se os critérios de elegibilidade são cumpridos.
A Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março, aprovou o Orçamento do Estado português para 2016 e
determinou a extinção do ASECE através da sua integração na tarifa social, criando um modelo
único e automático para a atribuição da tarifa social a clientes economicamente vulneráveis. Os
procedimentos e demais condições necessárias para o funcionamento do novo modelo foram
definidos pela Portaria n.º 178-B/2016, de 1 de Julho. Definiu-se um valor de desconto de 33,8 por
cento pelo Despacho n.º 5138-A/2016, do Secretário de Estado da Energia, de 8 de Abril,
publicado a 14 de Abril, a aplicar a partir de 1 de Julho de 2016.
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Quadro regulamentar do gás natural

Enquadramento
A base geral, os princípios e o modelo de organização do regime português do gás natural foram
estabelecidos através do Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-Lei n.º
140/2006, de 26 de Julho, ambos alterados pelo Decreto-Lei n.º 66/2010, de 11 de Junho, e o
primeiro alterado pelo Decreto-Lei n.º 77/2011, de 20 de Junho.
Posteriormente, foram publicados os Decretos-Lei n.º 230/2012 e 231/2012, de 26 de Outubro,
concluindo a transposição da Directiva 2009/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13
de Julho de 2009 e introduzindo novas modificações ao Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de
Fevereiro, e ao Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de Julho, respectivamente. Estes diplomas
introduziram modificações importantes: (i) foram reforçados os requisitos relativos à independência
e separação jurídica e à separação patrimonial do operador da rede de transporte, com o objectivo
de assegurar a independência e eliminar o risco de discriminação no acesso à rede; (ii) foram
igualmente clarificados os requisitos de separação jurídica para todos os demais operadores no
sector do gás (terminal GNL, armazenamento subterrâneo de gás natural e operadores da rede de
distribuição); e (iii) foram clarificados os estatutos dos agentes comercializadores, com particular
referência aos comercializadores de último recurso que atuam no Sistema Nacional de Gás Natural.
O Sistema Nacional de Gás Natural encontra-se actualmente dividido em seis componentes
principais: recepção, armazenamento e regaseificação de GNL, armazenamento subterrâneo de gás
natural, transporte, distribuição, comercialização e operação logística de mudança de
comercializador.
As actividades relacionadas com a recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural, o
armazenamento subterrâneo de gás natural e o transporte de gás natural continuam a ser reguladas
e são prestadas através da atribuição de concessões de serviço público. A distribuição de gás natural
é desenvolvida através da atribuição de concessões de serviço público ou licenças. A
comercialização de gás natural e a gestão dos mercados organizados são actividades concorrenciais
e apenas exigem o cumprimento de um processo de licenciamento ou autorização para o começo
das respectivas operações.
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Cadeia de Valor do Gás Natural
Recepção, Armazenamento e Regaseificação do GNL e Armazenamento Subterrâneo
Não existem depósitos de gás natural em Portugal, pelo que não existe produção de gás natural
doméstico. O fornecimento de gás natural para o mercado português é realizado através de duas
interligações físicas com Espanha (Campo Maior e Valença) e um terminal de contentores na área
industrial do porto de Sines.
A Galp Gás Natural, S.A. (“Grupo Galp”), o comercializador de último recurso grossista do
Sistema Nacional de Gás Natural (“SNGN”), tem contratos de longo prazo em regime de take-orpay com dois fornecedores principais: a Sonatrach na Argélia e a NLNG na Nigéria. O gás natural
da Sonatrach é transportado através do gasoduto do Magreb, enquanto o gás natural da NLNG é
transportado através dos transportadores de GNL. Ambos fornecem o mercado de gás regulado
português.
A recepção, armazenamento e regaseificação do GNL no terminal de Sines são explorados pela
REN Atlântico, ao abrigo de um regime de concessão e estão sujeitos a regulação sectorial pela
ERSE. A legislação portuguesa prevê que o acesso a terminais de GNL seja baseado em tarifas
específicas ou em metodologias previamente aprovadas pelas respectivas entidades reguladoras,
publicadas e aplicáveis a todos os agentes do mercado, dado que a ERSE é a entidade responsável
por essa definição e publicação.
O armazenamento subterrâneo de gás natural abrange as seguintes componentes: a recepção, a
compressão, o armazenamento subterrâneo e a despressurização e secagem de gás para posterior
entrega à rede de transporte. Estas actividades são exercidas no Carriço, perto da cidade portuguesa
de Leiria, e são exploradas pela REN Armazenagem e pela Transgás Armazenagem, ao abrigo de
um regime de concessão e sujeitas a regulação sectorial. Desde a alteração de 2012, a legislação
portuguesa estipula que o acesso às instalações de armazenamento subterrâneo é baseado em acesso
negociado com os operadores ou em acesso regulado, ou através de uma combinação de ambos.
A EDP tem um contrato de utilização com a REN Armazenagem, tirando partido das instalações
de armazenamento subterrâneo para o estabelecimento de reservas de segurança para garantir
energia para as suas centrais e/ou os seus clientes durante picos de procura do consumo. A EDP
tem também um contrato com a REN Atlântico de fornecimento a clientes fornecidos por
unidades autónomas de GNL (“UAG”).
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Transporte
As actividades de transporte de gás natural são desenvolvidas ao abrigo de uma concessão exclusiva
de 40 anos atribuída pelo Governo português ao operador da rede, a REN Gasodutos. A atribuição
da concessão da rede de transporte de gás natural à REN Gasodutos veio no seguimento da decisão
de separar a actividade de distribuição de gás natural da de transporte. Os termos do contrato de
concessão foram estabelecidos pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 105/2006, de 23 de
agosto, tendo a concessão sido atribuída à REN Gasodutos em Setembro de 2006. O
Enquadramento do Sector do Gás Natural estabelece também um processo de certificação do
operador da rede de transporte, realizado pela ERSE. A 9 de Setembro de 2014, a ERSE emitiu
uma decisão certificando que a REN – Gasodutos cumpre os requisitos legais aplicáveis para ser
considerada um operador da rede de transporte em regime de separação completa patrimonial,
sujeito às condições aí estabelecidas.
Distribuição
A distribuição de gás natural é desenvolvida através de concessões ou licenças atribuídas pelo
Governo português e envolve a distribuição de gás natural através de gasodutos de média e baixa
pressão. As entidades que exploram a rede de distribuição de gás natural à data de publicação do
Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro, continuam a explorar a rede de distribuição de gás
natural como concessionárias ou entidades licenciadas ao abrigo de um regime de serviço público
territorial exclusivo nos termos do artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 30-A/2006, de 15 de Fevereiro.
As actividades de distribuição de gás natural devem ser independentes, de um ponto de vista
jurídico, organizacional e decisório, de outras actividades não relacionadas com a actividade de
distribuição, salvo se as concessionárias ou distribuidores licenciados servirem menos de 100.000
clientes. As concessionárias relevantes devem garantir o acesso de terceiros à rede de distribuição de
gás natural a tarifas aplicáveis a todos os clientes elegíveis, incluindo comercializadores, que devem
ser aplicadas objectivamente e sem discriminação entre utilizadores.
Em Portugal, a EDP detém, através da sua subsidiária, a EDP Gás – SGPS, S.A., 97,3 por cento da
EDP Gás Distribuição, S.A., a concessionária de distribuição de gás natural para a região noroeste
de Portugal.
Os proveitos permitidos dos operadores de redes de distribuição são definidos anualmente pela
ERSE, de acordo com os parâmetros definidos no início de cada período regulatório e consistem
em: (i) remuneração do CAPEX, através da aplicação de uma taxa de remuneração à base líquida do
activo regulado; e (ii) remuneração do OPEX, através de um mecanismo de limite máximo de
preço, reduzido por um factor de eficiência. A 30 de Junho de 2016, a ERSE divulgou os
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parâmetros para o novo período regulatório 2016-2019. O factor de eficiência imposto à EDP Gás
Distribuição, S.A. aumentou de 1,5 cento para 2,0 por cento. A estrutura do OPEX foi mantida em
40 por cento fixos e o peso da componente consumo/número de pontos de fornecimento foi
mantido em 25/75 por cento, respectivamente. A taxa de remuneração de referência foi diminuída
para 6,2 por cento, a ser ajustada cada ano com base na evolução de Obrigações de Tesouro da
dívida portuguesa com uma maturidade média de dez anos limitada a um mínimo de 5,7 por cento
e a um máximo de 9,3 por cento.
Comercialização
Ao abrigo do Enquadramento do Sector do Gás Natural, a comercialização de gás natural encontrase aberta à concorrência, estando apenas sujeita a registo prévio dirigido à DGEG. O
comercializador licenciado de gás natural para o mercado liberalizado da EDP é a EDP Comercial.
Os comercializadores podem comprar e vender gás natural abertamente. Para este efeito, têm o
direito de aceder às redes de transporte e distribuição de gás natural mediante o pagamento de
tarifas de acesso fixadas pela ERSE. O Enquadramento do Sector do Gás Natural enumera
determinadas obrigações de serviço público aplicáveis a comercializadores para assegurar a
qualidade e continuidade do fornecimento, bem como a protecção do consumidor relativamente a
preços, tarifas de acesso e acesso à informação em termos simples e compreensíveis.
O Quadro Legal do Gás Natural estabelece também a existência de um comercializador de último
recurso grossista e de comercializadores de último recurso retalhistas, sujeitos a regulação pela
ERSE e a um processo de licenciamento. Ao abrigo do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º
140/2006, de 26 de Julho, este papel de comercializador de último recurso retalhista é assumido por
distribuidores de gás natural, nas respectivas áreas de concessão ou áreas licenciadas. Como
comercializadores de último recurso, devem ser juridicamente separados de todas as outras
actividades (salvo se servirem menos de 100.000 clientes). A actividade de comercializador de
último recurso da EDP é realizada pela sua subsidiária EDP Gás Serviço Universal nas áreas de
concessão da sua sociedade de distribuição de gás, a EDP Gás Distribuição, S.A.
Os proveitos permitidos dos comercializadores de último recurso são definidos anualmente pela
ERSE, de acordo com os parâmetros definidos no início de cada período regulatório. A 30 de
Junho de 2016, a ERSE divulgou os parâmetros para o novo período regulatório 2016-2019.
Relativamente à actividade de fornecimento de último recurso e com base numa forma de regulação
de incentivo aos custos, a ERSE diminuiu o factor de eficiência de 3 por cento para 2 por cento e
manteve a estrutura do OPEX em 20 por cento fixos e 80 por cento variáveis ligados ao número de
clientes.
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Logística da Mudança de Comercializador
Em condições de mercado, os consumidores são livres de escolher o seu comercializador, estando
isentos de quaisquer taxas adicionais pela mudança de comercializador. Embora não tenha ainda
sido constituído um operador logístico para a mudança de comercializador, o Decreto-Lei n.º
140/2006, de 26 de Julho, permite a criação de uma nova entidade, cuja actividade será regulada
pela ERSE, com o objectivo de supervisionar as operações logísticas que facilitam aos
consumidores a mudança de comercializador, e determina que este operador logístico de mudança
de comercializador será a mesma entidade para o Sistema Eléctrico Nacional e para o Sistema
Nacional de Gás Natural. Actualmente, as actividades logísticas para a mudança de comercializador
são atribuídas pela ERSE à REN Gasodutos, de forma transitória.

Eliminação progressiva das tarifas reguladas de venda a clientes finais
A liberalização da comercialização de gás natural teve início a 1 de Janeiro de 2007 (relativamente a
produtores de energia) e foi alargada a consumidores de mais de um milhão de metros cúbicos de
gás natural por ano a 1 de Janeiro de 2008 e a consumidores de mais de 10.000 metros cúbicos de
gás natural por ano em 2009. A 1 de Janeiro de 2010, a comercialização de gás natural foi
totalmente aberta a todos os clientes de gás natural.
Através do Decreto-Lei n.º 66/2010, de 11 de Junho, o Governo português determinou a extinção
das tarifas reguladas de venda a clientes finais para grandes clientes (com um consumo anual de gás
superior a 10.000 m3) com início a 1 de Julho de 2010. Até 31 de Março de 2011, esteve disponível
um tarifário regulado transitório de venda a clientes finais para grandes clientes. Embora o final
deste tarifário regulado transitório de venda a clientes finais estivesse programado para 2011,
continuou a ser aplicado em 2012 um tarifário regulado transitório, tendo o Decreto-Lei n.º
15/2013, de 29 de Janeiro, prorrogado a aplicação até uma data a definir através de portaria do
membro do Governo responsável pelo sector da energia. Através da Portaria n.º 59/2013, de 11 de
Fevereiro, o Governo português determinou que a extinção das tarifas para fornecimento de gás
natural aos clientes finais para grandes clientes ocorreria a 30 de Junho de 2014, ou antes, caso o
número de clientes no mercado liberalizado subisse acima de 90%. Tendo-se chegado a esta data
com um número considerável de clientes ainda no mercado regulado, a Portaria n.º 127/2014, de
25 de Junho, alterou a Portaria n.º 59/2013, de 11 de Fevereiro, e determinou que a extinção das
tarifas para fornecimento de gás natural a clientes finais para grandes clientes ocorreria a 30 de
Junho de 2015.
Relativamente às tarifas reguladas de venda a clientes finais com consumos anuais de gás inferiores
a 10.000 m3, o Governo português determinou procedimentos de extinção no Decreto-Lei n.º
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74/2012, de 26 de Março, a partir de (i) 1 de Julho de 2012, para os clientes com um consumo
anual superior a 500 m3; e (ii) 1 de Janeiro de 2013, para os clientes com um consumo anual de gás
igual ou inferior a 500 m3. Sem prejuízo da extinção das tarifas de venda a clientes finais a 1 de
Julho de 2012 e a 1 de Janeiro de 2013, o Governo português definiu um período transitório
durante o qual os clientes que não tivessem migrado para o mercado liberalizado pudessem ainda
beneficiar de tarifas reguladas transitórias de venda a clientes finais até 31 de Dezembro de 2014 e
até 31 de Dezembro de 2015, respectivamente.
O Decreto-Lei n.º 15/2015, de 30 de Janeiro, e a Portaria n.º 97/2015, de 30 de Março,
determinaram que os comercializadores de último recurso de gás devem continuar a fornecer
consumidores de gás natural que ainda não tenham migrado para o mercado liberalizado e,
consequentemente, mantém a aplicação do respectivo tarifário regulado transitório de venda a
clientes finais até 31 de Dezembro de 2017. A Portaria n.º 108-A/2015, de 14 de Abril, alterada pela
Portaria n.º 359/2015, de 14 de Outubro, definiu o mecanismo do factor de agravamento a aplicar
às tarifas transitórias de venda de gás natural a clientes finais. O Despacho n.º 11412/2015, do
Secretário de Estado da Energia, de 30 de Setembro, publicado a 12 de Outubro, actualizou os
parâmetros previstos na Portaria n.º 108-A/2015, de 14 de Abril.
A partir de 2017, os comercializadores de último recurso apenas podem fornecer consumidores
economicamente vulneráveis, conforme definido no Decreto-Lei n.º 231/2012, de 26 de Outubro.
No entanto, foi concedido aos consumidores economicamente vulneráveis o direito de escolher
entre continuarem a ser fornecidos pelo comercializador de último recurso ou por um
comercializador no mercado livre, mantendo, em qualquer caso, o direito de beneficiar dos
descontos tarifários legalmente estabelecidos para estes casos.

Tarifas Sociais
De modo a proteger os consumidores de gás natural economicamente vulneráveis, o Governo
português, através do Decreto-Lei n.º 101/2011, de 30 de Setembro, estabeleceu a tarifa social do
gás, prevendo um desconto percentual aplicado na tarifa de acesso às redes em baixa pressão.
Outro mecanismo de apoio foi implementado através do Decreto-Lei n.º 102/2011, de 30 de
Setembro, regulamentado pelas Portarias n.º 275-A/2011 e n.º 275-B/2011, de 30 de Setembro, que
estabeleceu o referido ASECE.
Estes diplomas legais foram mais tarde alterados pelo Decreto-Lei n.º 172/2014, de 14 de
Novembro, que alargou os critérios de elegibilidade e fixou um limiar do rendimento anual
máximo, e pela Portaria n.º 278-B/2014, de 29 de Dezembro, que simplificou os procedimentos
para verificar se os critérios de elegibilidade são cumpridos por um dado consumidor.
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A Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março, aprovou o Orçamento do Estado português para 2016 e
determinou a extinção do ASECE através da sua integração na tarifa social, estabelecendo um
modelo automático para a atribuição da tarifa social a clientes economicamente vulneráveis. Os
procedimentos e demais condições necessárias para o funcionamento do novo modelo foram
definidos pela Portaria n.º 178-C/2016, de 1 de Julho. Recentemente, o Despacho n.º 5138-B/2016
do Secretário de Estado da Energia, de 8 de Abril, publicado a 14 de Abril, determinou a tarifa
social do gás a ser aplicada, com início a 1 de Julho de 2016, prevendo um desconto percentual
aplicado à tarifa de acesso às redes em baixa pressão equivalente a um desconto de 31,2 por cento
sobre as tarifas provisórias.

CESE
Os activos regulados das redes de distribuição do gás natural são também cobertos pela CESE. A
Portaria n.º 157-B/2015, de 28 de maio, alargou a aplicação da CESE ao comercializador de último
recurso grossista que detenha os contratos de fornecimento em regime de take-or-pay e definiu o
parâmetros e valores necessários para calcular o valor da CESE tendo em conta a duração dos
contratos, os montantes e gás contratados e o preço estimado do gás natural.
Reguladores do mercado
A responsabilidade pela regulação do sector energético português é partilhada entre a DGEG, a
ERSE e a Autoridade da Concorrência portuguesa, de acordo com as respectivas funções e
responsabilidades.

DGEG
A DGEG assume a responsabilidade fundamental pela concepção, promoção e avaliação de
políticas relativas a recursos energéticos e geológicos e tem a missão declarada de contribuir para o
desenvolvimento sustentável e a segurança do fornecimento energético em Portugal. A DGEG é
responsável, em particular, por: (1) contribuir para a definição, aprovação, avaliação e
implementação das políticas energéticas; (2) identificar recursos geológicos de modo a garantir que
as suas potenciais utilizações são devidamente avaliadas; (3) promover e preparar o enquadramento
legislativo e regulamentar subjacente ao desenvolvimento da produção, transporte, distribuição e
consumo de electricidade; (4) promover e preparar o enquadramento legislativo e regulamentar
necessário para a promulgação das políticas relativas a pesquisa, utilização, protecção e avaliação de
recursos geológicos; (5) apoiar o Ministério da Economia a nível internacional e europeu; (6)
supervisionar o cumprimento do enquadramento legal e regulamentar que suporta o sector
energético português (em particular, relacionado com a rede de transporte de electricidade, a rede
de distribuição de electricidade e a qualidade de serviço prestada a consumidores de energia); (7)
136

prestar apoio sectorial ao Governo português em situações de crise e emergência; (8) aprovar a
emissão, alteração e revogação de licenças de produção de electricidade; (9) conduzir o
procedimento de concurso público para a atribuição de pontos de interligação de rede no sector da
energia renovável; e (10) emitir pareceres relativos ao sector energético.
Ao exercer as suas responsabilidades, a DGEG deve considerar os seguintes objectivos nacionais:
(1) a segurança do fornecimento; (2) a diversificação energética; (3) a eficiência energética; e (4) a
preservação do ambiente.
A DGEG é também responsável pela proposta de regulamentos aplicáveis ao Sistema Eléctrico
Nacional, tais como:
(i)

o Regulamento da Rede de Distribuição - A Regulação da Rede de Distribuição
identifica os activos da rede de distribuição e estabelece as condições da sua
exploração, em particular relativas ao controlo e gestão da rede, à manutenção da rede,
às condições técnicas aplicáveis às instalações ligadas à rede, aos sistemas de suporte e
aos sistemas de leitura e medições. O Regulamento da Rede de Distribuição foi
aprovado pela Portaria n.º 596/2010, de 30 de Julho.

(ii)

o Regulamento da Rede de Transporte - O Regulamento da Rede de Transporte
identifica os activos da rede de transporte e estabelece as condições da sua exploração.
Em particular, prevê padrões para: o controlo e gestão da rede, a sua manutenção e as
condições técnicas aplicáveis às instalações ligadas à rede, sistemas de apoio e sistemas
de leitura e contagem. O Regulamento da Rede de Transporte estabelece também os
meios e o apoio jurídico para a codificação das regras técnicas e de segurança a serem
observadas pelas entidades que pretendem ligar-se à rede de transporte. O
Regulamento da Rede de Transporte foi aprovado pela Portaria n.º 596/2010, de 30
de Julho.

ERSE
A ERSE foi nomeada como regulador independente dos serviços de electricidade em Fevereiro de
1997. Em 2002, a competência da ERSE relativa ao sector eléctrico foi alargada às regiões
autónomas da Madeira e dos Açores e mais tarde ao sector do gás natural, de acordo com os
estatutos da ERSE definidos pelo Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de Abril.
Os estatutos da ERSE foram então actualizados pelo Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de Junho, de
modo a serem ajustados ao enquadramento legal definido para as entidades reguladoras através da
Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto. Esta revisão introduziu disposições que visam expressamente
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estabelecer a autonomia e independência funcional desta entidade, sem prejuízo dos poderes
constitucionalmente atribuídos pelo Governo português, pretendendo também garantir uma maior
representação dos agentes nos conselhos consultivo e tarifário da ERSE.
De acordo com os estatutos da ERSE, a ERSE é responsável pelo estabelecimento e pela
aprovação das tarifas e dos preços regulados da electricidade e do gás natural. A 15 de Dezembro
de cada ano, a ERSE publica um documento que define os proveitos permitidos das actividades
reguladas e as tarifas da electricidade para o ano seguinte. De três em três anos, a ERSE publica um
documento que contém os parâmetros para cada novo período regulatório. As tarifas e preços da
electricidade e outros serviços em 2016 foram aprovados pela Directiva da ERSE n.º 14/2015, de
15 de Dezembro. As tarifas e preços do gás natural no ano gás 2016-2017 e os parâmetros para o
período regulatório 2016-2019 foram aprovados pela Directiva da ERSE n.º 13/2016, de 27 de
Junho.
Em 2012, o Decreto-Lei n.º 212/2012, de 25 de Setembro, reviu os estatutos da ERSE com ênfase
no reforço da independência e poderes do regulador, nomeadamente nos aplicáveis a sanções, de
acordo com a Directiva 2009/72/CE e a Directiva 2009/73/CE. A Lei n.º 9/2013, de 28 de
Janeiro, nos termos da Directiva 2009/72/CE e da Directiva 2009/73/CE, estabeleceu o regime
sancionatório aplicável aos sectores da electricidade e do gás natural e concedeu formalmente à
ERSE poderes para a abertura de processos e aplicação de sanções a entidades que exerçam
actividade nestes sectores.
A responsabilidade de aprovar os principais regulamentos aplicáveis aos sistemas de electricidade e
gás natural portugueses está também atribuída à ERSE, conforme abaixo previsto:
Sector Eléctrico
i)

Regulamento Tarifário - Estabelece os critérios e métodos para a determinação das tarifas e
preços aplicáveis ao sector eléctrico e para outros serviços prestados pela concessionária da
rede de transporte da electricidade e por distribuidores de electricidade a outros detentores
de licenças ou consumidores finais. O primeiro Regulamento Tarifário foi publicado em
Dezembro de 1998 e, desde então, foi sujeito a várias alterações.

A última actualização do Regulamento Tarifário foi divulgada pela ERSE antes do início do actual
período regulatório 2015-2017 (Regulamento n.º 551/2014, de 15 de Dezembro). As alterações
introduzidas nesta revisão foram sobretudo relacionadas com: (i) a elaboração de planos para a
implementação de tarifas dinâmicas; ii) a expansão das opções tarifárias para o acesso às redes; (iii) a
introdução de alterações na Tarifa de Acesso à Rede de Transporte de acordo com o
enquadramento legal dos produtores; (iv) o estabelecimento de um mecanismo de controlo da
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rendibilidade dos activos; (v) a revisão da metodologia de incentivos para redes inteligentes; (vi) a
revisão do mecanismo dos custos incrementais; (vii) outras alterações resultantes da adopção do
regime jurídico da micro e mini produção e do regime da tarifa social.
ii)

Regulamento de Relações Comerciais - Regula as relações comerciais entre entidades do
sector eléctrico. O primeiro Regulamento de Relações Comerciais foi emitido em
Dezembro de 1998 e, desde então, foi sujeito a várias alterações.

Através do Regulamento n.º 561/2014, de 10 de Dezembro, publicado a 22 de Dezembro de 2014,
a ERSE aprovou a actual versão do Regulamento de Relações Comerciais. Esta revisão foi
motivada fundamentalmente pela necessidade de consagrar e esclarecer: i) as especificidades a nível
regulamentar resultantes da introdução da figura de Facilitador de Mercado; ii) as regras das tarifas
de acesso à rede aplicadas a produtores; e iii) a certificação do operador da rede de transporte.
Considerou também a necessária adaptação do quadro regulamentar para a publicação do regime
sancionatório do sector energético e alguns ajustamentos na relação comercial e contratual entre
operadores resultantes do final do primeiro período transitório para a extinção das tarifas reguladas.
iii)

Regulamento da Qualidade de Serviço - Regula a qualidade de serviço pelos operadores
do Sector Eléctrico Nacional aos seus clientes. O Regulamento da Qualidade de Serviço
foi emitido pela primeira vez pela DGEG a 1 de Janeiro de 2001 e foi sujeito a várias
alterações desde então.

O Regulamento da Qualidade de Serviço foi actualizado pela última vez pelo Regulamento n.º
455/2013, de 30 de Outubro, publicado a 29 de-Novembro, centrando-se mais no contexto da
liberalização da actividade de fornecimento e na evolução positiva do desempenho das redes em
termos de continuidade de serviço, em resultado de mais investimento e da operação e manutenção
optimizadas desenvolvidas pelos operadores de rede.
iv)

Regulamento de Acesso às Redes e às Interligações - Define as condições técnicas e
comerciais nas quais terceiros podem aceder às redes de electricidade e interligações. O
Regulamento de Acesso às Redes e às Interligações foi emitido pela primeira vez em
Dezembro de 1998 e, desde então, foi sujeito a várias alterações.

Através do Regulamento n.º 560/2014, de 10 de Dezembro, publicado a 22 de Dezembro, a ERSE
aprovou a actual versão do Regulamento de Acesso às Rede e às Interligações. Esta revisão
regulamentar veio estabelecer o conteúdo da informação que os operadores de rede devem enviar à
ERSE de modo a: i) permitir à ERSE monitorizar a operação e o funcionamento das redes e do
equipamento; ii) avaliar as necessidades de reforço correspondentes; e iii) garantir a aplicação
correcta e transparente dos poderes de supervisão da ERSE.
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v)

Regulamento de Operação das Redes - Estabelece, entre outros aspectos, as condições
que devem ser satisfeitas para permitir a gestão do fluxo de electricidade na RNT e visa
garantir a interoperabilidade entre a RNT e outras redes. O Regulamento de Operação
das Redes foi aprovado em Junho de 2007 e publicado pela ERSE em Dezembro de
2010.

Através do Regulamento n.º 557/2014, de 10 de Dezembro, publicado a 19 de Dezembro, a ERSE
aprovou a actual versão do Regulamento de Operação das Redes. Esta revisão regulamentar
pretendeu garantir a aplicação correcta e transparente dos poderes de supervisão da ERSE, bem
como facilitar, caso aplicável, os procedimentos sancionatórios.
vi)

Regulamento de Conflitos - Estabeleceu as regras e procedimentos relativos à resolução
de litígios comerciais emergentes entre operadores nos sectores da electricidade e do gás
natural e entre tais entidades e os seus clientes. O Regulamento de Resolução de
Conflitos foi aprovado pela ERSE em Outubro de 2002.

Sector do Gás Natural
Tal como especificado no Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro, e no Decreto-Lei n.º
140/2006, de 26 de Julho, reforçado pelo Decreto-Lei n.º 212/2012, de 25 de Setembro, as
responsabilidades da ERSE no Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN) incluem a aprovação dos
principais regulamentos aplicáveis. Foram publicadas revisões relevantes dos regulamentos a 10 de
Abril de 2013, de modo a: (i) acomodá-los e harmonizá-los com os procedimentos regulamentares
estabelecidos aos níveis europeu e ibérico, emitidos pelo Terceiro Pacote Energético; (ii) criar um
melhor quadro regulamentar, para corresponder ao desenvolvimento do mercado de gás natural;
(iii) melhorar o mecanismo de atribuição de capacidade e o modelo tarifário aplicável a
infraestruturas de alta pressão; (iv) aumentar a eficiência da regulação através da
consolidação/implementação da regulação por incentivos e da adopção de mecanismos que
mitiguem o impacto da volatilidade da procura, e (v) melhorar as ferramentas de flexibilidade
tarifária, adaptando o modelo tarifário às utilizações intermitentes e sazonais de gás natural.
i)

Regulamento Tarifário - Estabelece os critérios e métodos para a determinação de tarifas
e preços de gás natural aplicáveis ao sector do gás natural. Estabelece, entre outros
aspectos, os critérios e processos para: definir as tarifas reguladas e determinar as
respectivas estruturas tarifárias, o cálculo e determinação das tarifas, o cálculo e
determinação dos proveitos permitidos e os processos aplicáveis ao cálculo e alterações
das tarifas e a respectiva publicação. O primeiro Regulamento Tarifário foi emitido em
Setembro de 2006 e, desde então, foi sujeito a várias alterações.
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O Regulamento Tarifário foi actualizado pela última vez pelo Regulamento n.º 415/2016, de 29 de
Abril, tendo em conta o início do quarto período regulatório no sector do gás natural e a
necessidade de adicionar as adaptações necessárias para garantir a total coerência com as
disposições incluídas nos três códigos de rede europeus já publicados.
As alterações agora aprovadas respeitam à: (i) introdução de mecanismos de atenuação do impacto
dos ajustamentos ao nível dos proveitos permitidos das instalações de armazenamento subterrâneo;
(ii) introdução de regulação por incentivos na Actividade de Gestão Técnica e Global do Sistema;
(iii) definição de um mecanismo de custos de referência na actividade de fornecimento; (iv)
aprovação de um mecanismo de atenuação temporária dos impactos dos ajustamentos nos
proveitos unitários das actividades de transporte e distribuição; (v) introdução de flexibilidade na
estrutura das tarifas de acesso às redes, contribuindo para uma maior utilização do sistema de gás
natural por consumidores com consumos concentrados no tempo; e (vi) definição de novos
produtos de capacidade e respectivas tarifas nas infraestruturas de alta pressão.
ii)

Regulamento de Relações Comerciais - Regula as relações comerciais entre entidades do
sector do gás natural e o mecanismo de compensação para garantir a uniformidade
tarifária, as regras de contagem e as regras de resolução de conflitos. O primeiro
Regulamento Comercial foi aprovado em Setembro de 2006 e, desde então, foi sujeito a
várias alterações. As últimas grandes alterações ocorreram em Março de 2010, de modo a
adaptar o Regulamento de Relações Comerciais à plena liberalização do Sistema Nacional
de Gás Natural. Posteriormente, a ERSE aprovou alterações à legislação regulatória
complementar, entre outras relacionadas com as condições comerciais para ligações a
redes de gás natural e as condições gerais dos contratos de fornecimento.

O Regulamento de Relações Comerciais foi alterado pela última vez pelo Regulamento n.º
416/2016, de 29 de Abril. O principal objectivo desta revisão foi atribuir a função da Gestão
Logística de Abastecimento das UAG ao comercializador de último recurso grossista e consolidar a
monitorização do funcionamento do mercado do gás natural, reforçando as obrigações de reporte à
ERSE relativamente: i) às condições gerais dos contratos de gás natural celebrados entre
fornecedores e consumidores; ii) aos mecanismos de indexação de preços contratados e
mecanismos de fidelização contratual; iii) à sistematização do conteúdo a ser incluído nos contratos
e facturas; iv) à adopção obrigatória de uma forma contratual padronizada; e v) à previsão de um
mecanismo de facturação voluntária entre fornecedores no contexto dos processos de mudança de
comercializador.
iii)

Regulamento da Qualidade de Serviço - Estabelece as normas para a qualidade de serviço
que, do ponto de vista técnico e comercial, devem ser observadas em todos os serviços
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prestados no Sistema Nacional de Gás Natural. O primeiro Regulamento da Qualidade de
Serviço foi aprovado em Setembro de 2006 e, desde então, foi sujeito a várias alterações.
Nas últimas revisões de Abril de 2013, definidas pelo Regulamento 139-A/2013, de 16 de Abril,
foram realizadas, nomeadamente, as seguintes alterações: (i) o ano civil torna-se a referência para o
relatório; e (ii) os fornecedores em mercados liberalizados assumem deveres de prestação de
informação no que diz respeito à qualidade de serviço comercial, bem como novos alvos para
alguns indicadores de qualidade de serviço.
iv)

Regulamento do Acesso às Redes, às Infraestruturas e às Interligações - Estabelece as
condições e obrigações aplicáveis ao direito de acesso a todas as infraestruturas da
RNTGN, que devem ser cumpridas pelas sociedades reguladas que exercem actividade no
sector do gás natural e por clientes elegíveis, bem como as condições de acordo com as
quais o operador pode recusar o acesso às redes, interligações e instalações de
armazenamento. A primeira versão deste Regulamento foi aprovada em Setembro de
2016. A última revisão foi definida pelo Regulamento n.º 435/2016, de 9 de maio, de
modo a ajustar este regulamento às disposições incluídas nos três códigos de rede
europeus já publicados e às alterações que ocorreram no sector do gás natural desde 2013.

A Directiva n.º 14/2014, de 4 de agosto aprovou um documento complementar a este regulamento,
o Manual de Procedimentos de Acesso às Infraestruturas, que estabeleceu as regras para atribuição
de capacidade, bem como os termos das previsões de consumo e utilização da capacidade para 2014
e 2015.
v)

Regulamento de Operação das Infraestruturas - Define os critérios e procedimentos para
a gestão dos fluxos de gás natural, a prestação de serviços do sistema e as condições
técnicas que permitem aos operadores da rede de transporte de gás natural, de instalações
de armazenamento subterrâneo e de terminais de GNL para gerir esses fluxos,
assegurando simultaneamente a interoperabilidade com as redes a que estão ligados. O
primeiro Regulamento de Operação das Infraestruturas foi aprovado em Junho de 2007 e
foi revisto pelo Regulamento n.º 417/2016, de 29 de Abril, a fim de ajustar o
Regulamento de Operação das Infraestruturas às disposições incluídas nos três códigos de
rede europeus já publicados e as alterações verificadas no sector do gás natural desde
2013.

O Manual de Gestão Logística do Abastecimento de Unidades Autónomas de GNL (UAG), que
faz parte do Manual de Procedimentos de Gestão e Exploração de Redes para Distribuição Local,
aprovado em Abril de 2011 e revisto em Julho de 2012, é um documento complementar ao
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Regulamento de Operação das Infraestruturas e pretende estabelecer os critérios e procedimentos
para a gestão da logística do fornecimento de GNL às UAG.
Na mesma data, a ERSE aprovou o Manual de Procedimentos da Gestão Técnica Global do
SNGN, também previsto no Regulamento de Operação das Infraestruturas, o qual estabelece os
procedimentos para o funcionamento do SNGN e o funcionamento da respectiva infraestrutura.
Em Outubro de 2012, ao abrigo do disposto no manual acima indicado, a ERSE aprovou os
valores dos parâmetros necessários para determinar as margens comerciais a ser atingidas pelos
agentes do mercado. Foram adoptadas alterações importantes na revisão de Abril de 2013,
relacionadas com procedimentos da capacidade para contratar, factores de perda e autoconsumos.
O Manual de Gestão Logística do Abastecimento de Unidades Autónomas de GNL (UAG) e o
Manual de Procedimentos da Gestão Técnica Global do SNGN, relativos ao acesso às redes, foram
revistos pela última vez pela Directiva da ERSE n.º 17/2014, de 31 de Julho.

Autoridade da Concorrência Portuguesa
A partir de 8 de Julho de 2012, entrou em vigor em Portugal uma nova lei da concorrência,
aprovada pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, que veio substituir a anterior Lei n.º 18/2003, de 11
de Junho. A nova lei da concorrência segue de perto o disposto nas principais normas jusconcorrenciais constantes do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do
Regulamento da UE relativo ao Controlo das Concentrações.
As regras da concorrência em Portugal, aplicadas desde 2003 por uma entidade independente, a
Autoridade da Concorrência portuguesa, foram revistas pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de
agosto, conforme alterado pelo Rectificação n.º 40/2014, de 18 de agosto. A Autoridade tem
poderes para aplicar integralmente aquelas regras observando os princípios económicos da
economia de mercado e livre concorrência, tendo em vista um funcionamento eficiente dos
mercados, uma distribuição efectiva de recursos e os interesses dos consumidores.
Para esse efeito, a Autoridade da Concorrência portuguesa dispõe de diversos poderes
sancionatórios, de supervisão e regulamentares que incluem prerrogativas de investigação para
interrogar representantes legais de sociedades ou associações de empresas, solicitar documentos ou
informações e realizar buscas em estabelecimentos comerciais e não comerciais, incluindo
domicílios particulares. Pode também impor sanções graves às empresas e particulares que não
cumpram as regras da concorrência. As coimas podem chegar a 10 por cento do volume da
facturação anual do grupo ou 10 por cento do rendimento anual de uma pessoa singular.
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Desde 1 de maio de 2004, todas as autoridades da concorrência nacionais no âmbito da União
Europeia, incluindo a Autoridade da Concorrência portuguesa, têm poderes para aplicar
integralmente as disposições concorrenciais do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(artigos 101 e 102) de forma a assegurar que a concorrência não é distorcida ou restringida. Os
tribunais nacionais também podem aplicar estas disposições de forma a proteger os direitos
individuais atribuídos aos cidadãos (empresas e pessoas singulares) pelo Tratado.
Espanha

Enquadramento do Regulamento da Electricidade
As principais características do sector da electricidade espanhol são a existência do mercado
grossista de produção (também designado “pool espanhola”) e o facto de todos os consumidores
terem tido a liberdade de escolher o seu fornecedor a partir de 1 de Janeiro de 2003
Adicionalmente, desde 2006, os contratos bilaterais e o mercado de aquisição de energia. (contratos
de aquisição de energia de longo, prazo) têm constituído uma grande parte do mercado.
Todos os produtores fornecem electricidade a preços de mercado para a pool espanhola e ao abrigo
de contratos bilaterais para os consumidores e outros fornecedores a preços acordados. Os
fornecedores, incluindo comercializadores de último recurso, e os consumidores, podem comprar
electricidade nesta pool. As empresas estrangeiras também podem comprar e vender na pool
espanhola e nos mercados a prazo.
O operador de mercado e a agência responsável pela gestão económica do mercado e pelo processo
de concurso é a OMIE (ver “Quadro regulamentar –da Península Ibérica Enquadramento – Mibel “),
enquanto a REE é operadora e gestora da rede de transporte e único agente de transporte. A REE,
na qualidade de empresa de transporte, juntamente com os distribuidores regulados, fornece acesso
à rede a todos os consumidores. No entanto, os consumidores devem pagar uma taxa ou tarifa de
acesso para o transporte e distribuição.
Os comercializadores do mercado livre podem estabelecer livremente um preço para os seus
clientes. Os principais custos directos da actividade destas entidades são o preço do mercado
grossista e as tarifas de acesso reguladas a ser pagas às empresas de distribuição. Os produtores e
fornecedores de electricidade ou consumidores podem também celebrar contratos bilaterais sem
participar no mercado grossista.
A partir de 1 de Julho de 2009, os comercializadores de último recurso, nomeados pelo governo
espanhol, fornecem electricidade de acordo com uma tarifa regulada estabelecida pelo governo
espanhol aos consumidores de último recurso (consumidores de baixa tensão cuja potência
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contratada é inferior ou igual a 10 kW). Desde então, deixou de ser permitido aos distribuidores
fornecer electricidade. Em Janeiro de 2014, a tarifa de último recurso foi substituída pelo “Preço
Voluntário para o Pequeno Consumidor” (precio voluntario para el pequeño consumidor).
O Decreto-Lei Real n.º 6/2010, de 9 de Abril, alterou (nos termos do artigo 23) os artigos 1, 9, 11 e
14 da Lei nº 54/1997 e criou um novo operador que, conforme indicado no Decreto Real n.º
647/2011, de 9 de maio, é responsável pelo desenvolvimento do fornecimento de energia para
recarregar veículos eléctricos.
Como parte da separação do operador da rede de transporte, os distribuidores venderam os seus
restantes activos de transporte à REE em 2011, completando o processo exigido pela Lei n.º
17/2007, que estabeleceu a REE como agente único de transporte.
Através do Decreto-Lei Real n.º 13/2012, a Directiva 2009/72/EC foi parcialmente incluída no
regulamento espanhol.
O Decreto-Lei Real n.º 9/2013, de 13 de Julho, incluiu um conjunto de modificações regulatórias
aplicáveis ao sector eléctrico espanhol que afectaram o rácio de remuneração dos activos de energia.
Estas modificações foram confirmadas mediante a promulgação da Lei n.º 24/2013 do Sector
Eléctrico, de 26 de Dezembro de 2013, e destinaram-se essencialmente à eliminação do défice
tarifário. Algumas destas modificações foram directamente implementadas pelo Decreto-Lei Real
n.º 9/2013 e são as seguintes: (i) o rácio de remuneração antes de imposto das actividades reguladas
foi indexado à rendibilidade associada a obrigações soberanas espanholas a dez anos acrescidas de
um spread; (ii) foi imposta uma diminuição dos pagamentos de capacidade para turbinas a gás de
ciclo combinado de 26 EUR/kW para 10 EUR/kW (embora o período de reembolso tenha sido
alargado); e (iii) estabeleceu-se que os descontos tarifários sociais seriam apoiados por empresas
verticalmente integradas. O spread mencionado no ponto (i) anterior para actividades de
distribuição e transporte foi estabelecido em 100 pontos-base para a segunda metade de 2013 e em
200 pontos-base de 2014 em diante. O spread para a produção de energia renovável e PCCE
(produção combinada de calor e electricidade) foi fixado em 300 pontos-base desde a promulgação
do Decreto-Lei Real n.º 9/2013. No seguimento desta promulgação, o governo espanhol
implementou um conjunto de decretos reais adicionais que incluiu modificações aos regulamentos
que regem todas as actividades relacionadas com o fornecimento de energia, incluindo renováveis,
distribuição de electricidade e gás e actividades de transporte, conforme detalhado em pormenor
nas secções seguintes.
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Lei do Sector Eléctrico
A promulgação da Lei n.º 54/1997 (a “Lei do Sector Eléctrico”) alterou gradualmente o sector
eléctrico espanhol de um sistema controlado pelo Estado para um sistema de mercado livre com
elementos de livre concorrência e liberalização. A Lei do Sector Eléctrico pretende garantir que o
fornecimento de electricidade em Espanha é fornecido com alta qualidade e ao menor custo
possível. Para atingir tais metas, a Lei do Sector Eléctrico prevê:


a separação das actividades reguladas (transporte, distribuição, gestão técnica do
sistema e gestão económica do mercado grossista) e liberalizadas (produção,
comercialização, transacções internacionais e fornecedores de energia para recarregar
veículos eléctricos);



um mercado de produção grossista, ou uma pool de electricidade;



liberdade de entrada no sector eléctrico para os novos operadores que exercem
actividades liberalizadas;



para todos os consumidores, a partir de 1 de Janeiro de 2003, a possibilidade de
escolher o seu comercializador de electricidade e o seu método de fornecimento;



para todos os operadores e consumidores, o direito de acesso à rede de transporte e
distribuição mediante o pagamento de tarifas de acesso aprovadas pelo governo
espanhol e a;



protecção do ambiente.

A Lei n.º 17/2007 alterou a Lei do Sector Eléctrico, conformando a mesma com a Directiva
2003/54/CE do Parlamento Europeu e do Concelho, com o objectivo de conciliar a liberalização
do sistema eléctrico com os objectivos nacionais individuais de garantir o fornecimento ao menor
preço possível e minimizar os danos ambientais. O Decreto-Lei Real n.º 13/2012 reforçou a
realização dessa meta com a inclusão da Directiva 2009/72/CE no enquadramento regulatório
espanhol.
Em Dezembro de 2013, entrou em vigor uma nova lei do sector eléctrico (Lei n.º 24/2013) que
veio substituir a Lei n.º 54/1997. Esta nova lei tem por base as reformas anunciadas pelo Ministério
da Indústria em Julho de 2013 e mantém os principais princípios da Lei n.º 54/1997, mas reforça os
objectivos de sustentabilidade económica e financeira no sector eléctrico, com o propósito de
evitar, assim, um novo défice tarifário.
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Produção
As centrais eléctricas têm vários métodos de contratação para a venda de energia eléctrica e
determinação de um preço para a electricidade:


Mercado energético grossista ou pool. Esta pool foi criada a 1 de Janeiro de 1998 e inclui um
conjunto de transacções que decorrem da participação de agentes de mercado
(incluindo produtores, fornecedores e consumidores directos, e até 30 de Junho de
2009, distribuidores em sessões de mercado diárias e intradiárias.)



Contratos bilaterais. Os contratos bilaterais são contratos privados entre agentes de
mercado em que os termos e condições são livremente negociados, e acordados. A
informação relativa a estes contratos tem de ser disponibilizada ao mercado energético
para manter a transparência no âmbito da indústria da electricidade.



Leilões para opções de compra ou emissões primárias de energia. Pode ser exigido por lei aos
participantes de mercado principais que ofereçam opções de compra por um
montante pré-estabelecido da sua energia. Alguns dos outros participantes no
mercado têm direito a adquirir tais opções durante um período específico. Contudo,
estas opções não estão actualmente reguladas em Espanha.

Estas vendas podem ser sujeitas ao disposto no Regulamento (UE) N.º 1227/2011 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo à integridade e à transparência nos mercados grossistas da energia
(Regulamento REMIT).
Os centros electroprodutores também podem participar em mercados de serviços auxiliares geridos
pela operadora do sistema, a REE. A participação é obrigatória para determinado tipo de centros
electroprodutores.
Até Dezembro de 2013, os centros electroprodutores que utilizavam fontes de energia renováveis,
resíduos e PCCE eram reguladas por um “regime especial”, mas a distinção entre um regime
ordinário e especial deixou de ser aplicável após a promulgação da Lei n.º 24/2013.
O Despacho n.º ITC 2794/2007 estabeleceu um novo regime de pagamentos fixos aplicáveis aos
produtores que operam no regime normal. Este regime estabeleceu um período de dez anos, um
incentivo ao investimento, fixado num montante inicial de 20.000 EUR por MW instalado,
aumentado para 26.000 EUR por MW instalado pelo Despacho ITC/3127/2011 e reduzido para
10.000 EUR por MW instalado pelo Decreto-Lei Real n.º 9/2013. O referido Despacho
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ITC/3127/2011 regulou também um incentivo relativo à disponibilidade de determinadas
instalações a curto prazo.
Entre 2011 e 2014, o Decreto Real n.º 134/2010 estabeleceu um procedimento de remuneração
aprovado pelas autoridades da concorrência da União Europeia para promover o consumo de
carvão indígena. O centro electroprodutor Soto de Ribera 3, detida pela EDP, pertenceu a este
regime. O Decreto-Lei Real n.º 14/2011 impôs aos produtores o pagamento de 0,5 EUR por taxa
MWh pela utilização das redes.
A Lei n.º 15/2012 impôs um conjunto de impostos aos produtores de forma a cobrir os custos do
sistema de electricidade: (i) um imposto de produção de sete por cento sobre o rendimento de
produção de electricidade, (ii) uma cobrança de 22 por cento sobre o uso de águas interiores para a
produção de electricidade, (iii) um imposto sobre a produção de resíduos nucleares e um imposto
sobre o armazenamento destes resíduos, (iv) um imposto sobre o gás natural de 0,65 EUR/GJ
aplicável a todos os consumidores de gás natural, e (v) um imposto sobre o carvão de 0,65
EUR/GJ aplicável aos produtores.
A Lei n.º 24/2013 também regula o encerramento temporário das centrais eléctricas, que é sujeito a
um regime de autorização administrativa prévia.
O Decreto Real n.º 900/2015 estabeleceu as condições administrativas, técnicas e económicas do
regime de autoconsumo. Os autoconsumidores têm de pagar taxas de acesso para utilizar a rede de
distribuição e uma cobrança de autoconsumo caso estejam fisicamente ligados à rede de
distribuição. Contudo, os autoconsumidores com menos de 10 kW estão isentos de cobranças
variáveis de autoconsumo.

Regime de remuneração específico para a produção de energia renovável, PCCE e resíduos
Em resultado da promulgação da Lei n.º 24/2013, de Dezembro de 2013, o regime especial da
produção de energia renovável, PCCE e resíduos foi substituído por um regime de remuneração
específico que é aplicável às instalações que eram reguladas pelo regime especial anterior a Julho de
2013. A partir de Julho de 2013, quaisquer novas instalações pertencentes a essas tecnologias
recebem o mesmo tratamento como instalações que pertencem ao regime normal, sendo a única
diferença os suplementos regulados que são recebidos desse regime de remuneração específico.
O Decreto Real n.º 661/2007 estabelecia o anterior enquadramento regulatório do regime especial
espanhol. As instalações elegíveis eram as que tinham uma capacidade instalada de 50 MW ou
inferior que usassem cogeração, PCCE, resíduos ou qualquer fonte de energias renováveis como
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energia principal. Este decreto enquadrava-se no compromisso do governo espanhol de encorajar
investimentos em energias renováveis em Espanha.
Ao abrigo deste decreto, as centrais energéticas do regime especial espanhol puderam seleccionar
uma tarifa fixa ou participar no mercado. Caso o produtor vendesse electricidade no mercado,
recebia o preço de mercado acrescido de um prémio, sujeito a um limite máximo e mínimo nos
preços finais.
Contudo, desde Janeiro de 2012, o regime especial sofreu diversos ajustamentos no âmbito das
medidas tomadas pelo governo espanhol para assegurar a sustentabilidade financeira do sistema de
electricidade:
(i)

em Janeiro de 2012, o Decreto-Lei Real n.º 1/2012 suspendeu as tarifas de aquisição
garantidas e prémios para novos projectos.

(ii)

em Dezembro de 2012, a Lei n.º 15/2012 introduziu um imposto sobre a produção de
energia (equivalente a 7 por cento das receitas).

(iii)

a 4 de Fevereiro de 2013, o Decreto-Lei Real n.º 2/2013 abrangeu um conjunto de
modificações regulatórias, principalmente a eliminação de regimes de prémios, limites
máximos e mínimos.

(iv)

em Julho de 2013, o Decreto-Lei Real n.º 9/2013 alterou o regime de remuneração do
regime especial e revogou o Decreto Real n.º 661/2007.

(v)

o novo regime foi confirmado pela Lei n.º 23/2013, de Dezembro de 2013, tendo
substituído o “regime especial” pelo “regime de remuneração específica”.

A remuneração específica adicional a receitas de mercado consiste em: (i) um suplemento de
capacidade em EUR/MW para cobrir investimentos não recuperados no mercado; e (ii) se
aplicável, um suplemento de exploração em EUR/MWh quando os custos de exploração não
possam ser recuperados no mercado. Esta remuneração específica é calculada tendo em
consideração instalações padrão ao longo da vida regulatória do centro electroprodutor, e
assumindo uma empresa eficiente e bem gerida. A concessão deste regime específico de
remuneração para novas instalações será determinada numa base concorrencial. O resultado dos
leilões determinará o valor aplicável do suplemento em EUR/MW.
Em consequência do Decreto-Lei Real n.º 9/2013, a partir de Julho de 2013, durante o primeiro
período regulatório, que é aplicável de Julho de 2013 a Dezembro de 2019, o rácio de remuneração
antes de impostos durante o período de vida útil remanescente dos activos ao abrigo do regime
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especial deve ser equivalente à rendibilidade associada às obrigações soberanas espanholas a dez
anos acrescido de um spread de 300 pontos-base. A nova taxa de remuneração antes de imposto foi
fixada em 7,4 por cento durante a vida regulatória do centro electroprodutor (20 anos no caso de
produção de vento, 25 anos no caso da produção PCCE e produção de resíduos, e 30 anos no caso
da produção fotovoltaica.
O Decreto Real n.º 413/2014, publicado em Junho de 2014, estabeleceu regulamentação detalhada
aplicável a este regime. Os valores de remuneração para a primeira metade do período regulamentar
de seis anos para centros electroprodutores ao abrigo do regime especial anterior a Julho de 2013
constam do Despacho Ministerial n.º 1045/2014.
O montante do suplemento de capacidade para parques eólicos varia dependendo do ano em que o
centro electroprodutor tenha entrado em funcionamento e será pago durante 20 anos após o
comissionamento do centro electroprodutor. São realizadas revisões intercalares a cada três anos
para corrigir desvios ao preço previsto da pool. Não foi dado qualquer suplemento de capacidade
aos parques com data de entrada em funcionamento anterior a 2004. A capacidade instalada da
EDP Renováveis em Espanha, de acordo com a data de arranque, foi de 9 por cento até 2003, 39
por cento entre 2004 e 2007 e 52 por cento de 2008 em diante.
A autorização de centrais de renováveis, PCCE e resíduos é levada a cabo pelas administrações
regionais devido à sua pequena dimensão. Contudo, em virtude do Decreto-Lei Real n.º 6/2009,
desde 2009, todas as instalações têm de ser incluídas num registo gerido pelo Ministro da Indústria
de forma a beneficiar dos prémios e tarifas do regime especial espanhol (Decreto Real 661/2007), e
actualmente do regime de remuneração específico criado pelo Decreto-Lei Real n.º 9/2013.

Tarifas de electricidade (comercialização e distribuição)
Desde Janeiro de 2003, todos os consumidores se tornaram consumidores qualificados. Todos
podem escolher adquirir electricidade ao abrigo de qualquer forma de comercialização livre
mediante contratos com fornecedores, dirigindo-se directamente ao mercado organizado ou através
de contratos bilaterais com produtores.
Com a adopção do Fornecimento de Último Recurso (Suministro de Último Recurso) em 1 de Julho de
2009 (Lei n.º 17/2007 que alterou a Lei do Sector Eléctrico para adaptar a mesma à Directiva
2003/54/EC), o sistema tarifário regulado foi substituído por um sistema tarifário de último
recurso. As tarifas de último recurso (agora designadas precio voluntario para el pequeño consumidor) são
estabelecidas pelo governo espanhol numa base aditiva, o que significa que as tarifas finais
equivalem ao montante das tarifas de acesso, acrescido da tarifa de energia e da tarifa de
comercialização, e apenas podem ser aplicadas a consumidores de electricidade de baixa tensão cuja
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potência contratada seja igual ou inferior a 10 kW. De acordo com o disposto no Decreto Real n.º
216/2014, a tarifa de último recurso é calculada tendo em consideração a soma dos seguintes
componentes: (1) custos da produção de electricidade (que é indexada à pool espanhola), (2) tarifas
de acesso e (3) custos regulados da gestão de fornecimento. Os consumidores de último recurso
podem escolher entre o fornecimento mediante tarifas de último recurso ou o fornecimento no
mercado liberalizado. O custo regulado da gestão do fornecimento está a ser objecto de revisão em
consequência de uma decisão do Supremo Tribunal.
O transporte de electricidade e as actividades de distribuição são regulados na medida em que as
suas características particulares requerem limitações rigorosas à possibilidade de introdução da
concorrência. A remuneração fixa para a distribuição é baseada em investimentos e custos
operacionais e de manutenção. Actualmente, o regime económico dos distribuidores consta do
Decreto-Lei Real n.º 9/2013, Lei n.º 24/2013 e Decreto Real n.º 1048/2013, e o sistema de
liquidação consta do Decreto Real n.º 2017/1997. Até Julho de 2013, a remuneração das
actividades de distribuição era determinada pelo Decreto Real n.º 222/2008 e pelo Decreto-Lei Real
n.º 13/2012, o qual já tinha estabelecido que os custos de capital apenas seriam pagos para activos
líquidos e adiado a remuneração até ao segundo ano após os novos activos entrarem em operação.
A principal alteração introduzida em Julho de 2013 foi estabelecer a taxa da remuneração dos
activos de energia com base na rendibilidade associada às obrigações soberanas a dez anos
acrescidas de um spread, fixado em 100 pontos-base para a segunda metade de 2013 e 200 pontosbase de 2014 em diante. O Decreto Real n.º 1048/2013, aprovado em Dezembro de 2013,
estabelece o quadro remuneratório geral que se baseia essencialmente na Base de Activos Regulados
(“RAB”). Este RAB é determinado tendo em consideração as unidades físicas auditadas afectadas
por factores de eficiência. Após a aprovação do Decreto Real n.º 1073/2015 e do Despacho
Ministerial n.º 980/2016, entrou em vigor o novo modelo de remuneração, produzindo uma
melhoria substancial na remuneração da EDP através da sua subsidiária Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica. Entretanto, o Decreto-Lei Real n.º 9/2013 estabeleceu uma fase transitória
do esquema de remuneração entre 2013 e 2015.
De acordo com o disposto na Lei n.º 24/2013, os custos de energia regulados são pagos a partir de
tarifas de acesso e preços aplicáveis aos consumidores e a partir de rubricas específicas do
Orçamento Nacional (Lei n.º 15/2012); a partir de 1 de Janeiro de 2011, todas as instalações são
obrigadas a pagar taxas pela energia que geram (Decreto-Lei Real n.º 14/2010). Os proveitos
regulados devem ser suficientes para cobrir todos os custos regulados, incluindo os custos de
transporte e distribuição, custos de esquemas de remuneração específicos, e outros custos.
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As tarifas de acesso e outros preços e cobranças regulados são estabelecidos pelo Ministro da
Indústria, Energia e Turismo. A parte das tarifas de acesso que é designada para cobrir custos de
transporte e distribuição será determinada pela autoridade reguladora nacional Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (“CNMC”) de acordo com uma metodologia que não foi ainda aprovada
pelo governo espanhol. As tarifas de acesso e preços regulados são uniformes em Espanha, embora
os custos extrarregionais, caso sejam aprovados, possam ser adicionados às tarifas estabelecidas
pelo Ministério da Indústria, Energia e Turismo.
Por outro lado, em 1 de Julho de 2009, o sistema regulado de tarifas de electricidade foi extinto.
Desde então, os distribuidores deixaram de fornecer electricidade e funcionam agora como
operadores de rede. Em conformidade, desde essa data, todos os consumidores passaram a estar no
mercado liberalizado. Contudo, o Decreto Real n.º 216/2014 estabelece que os consumidores finais
de baixa tensão que utilizem 10 kW ou menos são elegíveis para a tarifa de último recurso, que
aplica um preço regulado a esse fornecimento. Esta tarifa será aplicada pelos designados
comercializadores de último recurso (designados comercializadores de referencia), entre os quais consta a
EDP Comercialización Último Recurso, S.A.
No seguimento da aprovação da Lei 25/2009, antes do início do fornecimento de electricidade, os
fornecedores são obrigados a entregar uma declaração ao Ministério da Indústria, Energia e
Turismo ou à respectiva autoridade regional onde pretendam realizar o fornecimento (que
transmitirá a informação à CNMC), o que inclui uma confirmação (a) das datas de início e
finalização da sua actividade de fornecimento, (b) comprovativo da sua capacidade para levar a cabo
o fornecimento, e (c) as garantias necessárias. A CNMC tem direito a publicar no seu sítio da
internet uma lista actualizada dos fornecedores de electricidade que comunicaram o início do seu
fornecimento.
Devido à extinção do Departamento de Alteração do Fornecedor (Oficina de Cambio de Suministrador
ou “OCSUM”), a CNMC supervisiona o processo de alteração do fornecedor de electricidade por
parte dos consumidores ao abrigo dos princípios da transparência, objectividade e independência.
Os comercializadores de último recurso na Península Ibérica podem adquirir electricidade nos
mercados à vista ou a prazo para satisfazer a procura de último recurso. Em Espanha, após a
promulgação do Decreto-Lei Real n.º 17/2013, os comercializadores de último recurso deixaram de
ter autorização para realizar leilões de energia para a aquisição de electricidade.

Défice Tarifário no sector eléctrico
Os desenvolvimentos regulatórios no sector eléctrico em Espanha em 2012 e 2013 tiveram como
objectivo a eliminação do défice tarifário para assegurar a sustentabilidade do sistema. Estas
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medidas tiveram resultados positivos de 2014 em diante: i) a liquidação definitiva em 2014 produziu
um excedente de 550 milhões de euros; ii) a liquidação provisória em 2015 produziu um excedente
de 251 milhões de euros; iii) em 2015, o governo espanhol aprovou duas reduções dos preços
regulados da capacidade paga pelos consumidores através do Decreto-Lei Real n.º 9/2015 e do
Despacho Ministerial n.º 2735/2015 com início em agosto de 2015 e Dezembro de 2015.
Contudo, as dívidas passadas de défice tarifário totalizam 25 mil milhões de euros em 31 de
Dezembro de 2015, sendo que nenhuma delas está a ser actualmente financiada por empresas do
sector da electricidade. Os défices anteriores a 2014 foram titularizados conforme descrito abaixo.
A Lei n.º 24/2013 estabelece que as tarifas de acesso, preços regulados e outros proveitos regulados
devem ser suficientes para recuperar os custos totais das actividades reguladas sem qualquer défice.
Embora tenha sido permitido algum défice até 2013 (conforme disposto no Decreto-Lei Real n.º
6/2009 e Decreto-Lei Real n.º 14/2010), a Lei n.º 24/2013 limita os défices tarifários incorridos em
2014 a um máximo anual de 2 por cento.
O défice produzido até 2012 foi integralmente transferido das empresas do sector da electricidade
para um Fundo de Titularização FADE (Fundo de Depreciação do Défice da Tarifa Eléctrica), o
qual é garantido pelo Orçamento do Estado Espanhol. Os custos de financiamento do FADE estão
incluídos nos custos regulados a ser recuperados através das tarifas de acesso.
Em 2012 e 2013, o governo espanhol tomou medidas importantes para tratar os aspectos
fundamentais do problema do défice tarifário:
(i)

o Decreto-Lei Real n.º 1/2012 suspendeu temporariamente todos os prémios novos
renováveis.

(ii)

os Decretos-Lei Reais n.º 13/2012 e 20/2012 reduziram os custos do sistema em 2012
em 1.000 milhões de euros (em actividades de transporte e distribuição, em
pagamentos de capacidade a produtores, em subsídios de carvão, no funcionamento
do sistema e pagamentos a clientes passíveis de interrupção), aumentando
simultaneamente as receitas do sistema em 700 milhões de euros de alguns excedentes
orçamentais. Algumas medidas apenas estiveram em vigor durante 2012.

(iii)

as tarifas de acesso foram actualizadas a partir de Abril de 2012 para todos os clientes,
o que resultou num aumento das receitas do sistema de 1.600 milhões de euros através
de (i) aumentos regulares de 5,1 por cento em média; e (ii) refacturação de tarifas no
último trimestre de 2011 e no primeiro trimestre de 2012. Esta refacturação é
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consequência de diversos despachos do Supremo Tribunal no sentido de as tarifas
deverem ter sido mais elevadas para cobrir todos os custos regulados.
(iv)

devido à inadequação das medidas anteriores para conter o défice tarifário, o governo
espanhol aprovou a Lei n.º 15/2012 em Dezembro de 2012, que impôs novos
impostos sobre os produtores e consumidores de gás natural para cobrir os custos do
sistema eléctrico. Adicionalmente, o governo espanhol alocará até 450 milhões de
euros por ano das receitas da venda de licenças de emissão à tarifa. A implementação
das medidas anteriores aumenta as receitas do sistema em 3.300 milhões de euros
anualmente.

(v)

o Decreto-Lei Real n.º 2/2013 descrito anteriormente.

(vi)

o Decreto-Lei Real n.º 9/2013 com impacto anual previsto de 4.500 milhões de euros,
detidos por clientes (900 milhões de euros), Orçamento Nacional (900 milhões de
euros) e empresas (2.700 milhões de euros).

O défice produzido em 2013 (3.200 milhões de euros) foi transitoriamente financiado por empresas
do sector da electricidade até Dezembro de 2014, quando foi titularizado através do mecanismo
aprovado pelo Decreto Real n.º 1054/2014.

Autorizações e Procedimentos Administrativos
Todos os centros electroprodutores requerem determinadas autorizações e licenças das autoridades
públicas a nível local, regional e nacional antes de a construção e funcionamento poderem começar.
O registo administrativo, licenças e autorizações são geralmente necessários para a construção,
expansão, modificação e exploração dos centros electroprodutores e instalações acessórias.
Adicionalmente, os centros electroprodutores que utilizem fontes de energia renováveis ou PCCE
devem ser registados no registo de “remuneração específica” gerido pelo Ministério da Indústria,
Energia e Turismo antes de o centro electroprodutor ter direito a beneficiar do regime de
remuneração específica. Os novos centros electroprodutores em Espanha continental apenas serão
incluídas no registo de remuneração específica através de leilões de capacidade que constituem um
processo concorrencial.
As instalações também devem ser autorizadas de forma a efectuarem a ligação com as redes de
transporte e distribuição relevantes. Caso a autorização de interligação não seja concedida, a
autorização administrativa não pode ser concedida.
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No entanto, a autorização de interligação só pode ser negada devido à falta de capacidade de rede
actual ou futura.
O Decreto Real n.º 1699/2011, que regula a ligação de pequenos centros electroprodutores a redes
de distribuição, pretende simplificar os procedimentos administrativos para acelerar a ligação dos
pequenos centros electroprodutores (centros electroprodutores de energias renováveis abaixo de
100 kW e instalações PCCE abaixo de 1 MW) à rede eléctrica.

Enquadramento do Regulamento do Gás
A base geral, princípios e modelo de organização do sector do gás em Espanha foram estabelecidos
na Lei dos Hidrocarbonetos n.º 34/1998, de 7 de Outubro de 1998 (a “Lei dos Hidrocarbonetos”),
no Decreto Real n.º 949/2001, de 3 de agosto e no Decreto Real n.º 1434/2002, de 27 de
Dezembro de 2002.
A aprovação da Lei n.º 12/2007, de 2 de Julho, que altera a Lei dos Hidrocarbonetos para adaptar a
mesma à Directiva da UE 2003/55/CE continuou o processo de desregulamentação que tinha sido
iniciado no sector em 1998, e o Decreto-Lei Real n.º 13/2012 concluiu este processo ao incluir a
Directiva 2009/73/CE no quadro legal espanhol. O sistema de fornecimento regulado terminou
em 1 de Julho de 2008 e foi substituído por um sistema de fornecimento de último recurso. Nos
termos do disposto na Lei 12/2007, o âmbito dos consumidores que podem ser abastecidos ao
abrigo dos sistemas tarifários de último recurso foi reduzido a consumidores domésticos e de baixo
consumo apenas. Contudo, estes clientes terão a opção de escolher entre ser abastecidos ao abrigo
do sistema de último recurso (por comercializadores de último recurso designados pelo governo
espanhol) ou do mercado liberalizado (aos preços livremente acordados com fornecedores).
O Despacho Ministerial IET/-2736/2015, de 17 de Dezembro, estabelece as tarifas e as receitas
relacionadas com o acesso às instalações do sector do gás por terceiros e a remuneração das
actividades reguladas para o ano de 2016.
Obedecendo aos mesmos critérios estabelecidos para o sector eléctrico, o governo espanhol alterou
a Lei dos Hidrocarbonetos, através do Decreto-Lei Real n.º 8/2014, de 4 de Julho, incluído na Lei
n.º 18/2014, para regular a estabilidade financeira do sistema de gás. As alterações à Lei n.º 34/1998
centram-se no balanço económico e financeiro do sistema, pretendendo evitar desta forma novos
défices tarifários.
Em 2015, a aprovação da Lei n.º 8/2015, de 21 de maio, altera a Lei dos Hidrocarbonetos, com o
objectivo principal de criar um mercado organizado de gás natural no sistema espanhol que, uma
vez seja líquido, deveria dar uma referência de preço ao mercado e aumentar a concorrência no
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sector. A lei estabeleceu que o mercado organizado deveria estar operacional antes de Outubro de
2015 e atribui ao MIBGAS a função de operador do mercado. Há outras alterações relevantes na
lei, por exemplo, a liberalização dos controlos periódicos das instalações dos utilizadores (que
anteriormente constituía um dever do distribuidor).
Em Outubro de 2015, foi aprovado o Decreto Real n.º 984/2015, o qual: i) definiu os princípios
gerais de funcionamento do mercado organizado de gás natural no sistema espanhol (os detalhes
operacionais foram estabelecidos em Dezembro de 2015 através de Resoluções); ii) modifica o
sistema de contratação da capacidade de acesso às instalações do sector de gás por parte de
terceiros; e iii) desenvolve o modelo de liberalização para controlos periódicos das instalações dos
utilizadores, as responsabilidades de cada parte e reconhece o custo administrativo de operador da
rede de distribuição.
Relativamente ao comercializador de último recurso, o Decreto Real n.º 485/2009 e o Decreto Real
n.º 216/2014 admitem a possibilidade de fusão numa única empresa de empresas que tenham de
fornecer tanto electricidade como gás, de acordo com os requisitos do comercializador de último de
recurso. Em consequência, através da Decisão n.º 12/02/2009 do Director-geral de Política
Energética e Minas, a HC CUR assume a posição de comercializador de último recurso em ambos
os sectores a partir de 1 de Janeiro de 2010.
A lei espanhola distingue entre: (i) actividades reguladas, que incluem transporte (regaseificação do
GNL, armazenagem subterrânea e transporte de gás natural) e distribuição; e (ii) actividades não
reguladas, que incluem a comercialização.
Qualquer empresa que exerça uma actividade regulada deve exercer apenas uma actividade regulada.
Contudo, um grupo de sociedades pode exercer actividades não relacionadas sempre que estas
sejam independentes, pelo menos em termos de forma legal, organização e processo de tomada de
decisão relativamente a outras actividades não relacionadas com o transporte, distribuição e
armazenagem (Lei n.º 34/1998 e Lei n.º 12/2007). O Decreto-Lei Real n.º 13/2012 incorporou
novas regras da Directiva 2009/73/CE para alcançar uma separação efectiva entre actividades
reguladas e actividades não reguladas realizadas por empresas espanholas. Este Decreto-Lei Real
também estabelece o modelo de separação da titularidade para o operador do sistema de transporte
de gás em relação à rede principal para o transporte primário do gasoduto/rede de transporte de
gás natural, “red troncal”. No entanto, qualquer empresa verticalmente integrada estabelecida antes
de 3 de Setembro de 2009 pode optar entre um modelo de separação da titularidade ou o modelo
de operador independente.
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Houve diversas fusões e aquisições no mercado de gás espanhol, que resultaram em alterações à
estrutura de mercado. Por exemplo, em 2010, a EDP adquiriu a rede de baixa pressão de Gás
Natural em Cantábria e Múrcia, juntamente com as respectivas actividades de comercialização
relacionadas com negócios domésticos e de pequena dimensão. Este contrato também incluiu a
aquisição de redes de alta pressão no País Basco, Cantábria e Astúrias. Em 2013, no seguimento do
Decreto-Lei Real n.º 13/2012, a EDP concluiu a venda do seu negócio de transporte de gás à
Enagas, uma actividade que foi desenvolvida pela sua subsidiária Naturgas Energia Transporte. Em
Janeiro de 2015, a EDP vendeu a Gas Energia Distribución Murcia e os seus activos principais de
distribuição e transporte em Múrcia e, em Junho de 2015, diversos activos de distribuição em outras
regiões espanholas (principalmente na Estremadura e Gerona), pertencentes à Naturgas Energia
Distribución também foram vendidos.
O mercado do gás espanhol desenvolveu-se significativamente nos últimos anos, com um aumento
de 3,4 milhões de clientes (81 por cento) de 2000 a 2015. No mesmo período, a procura aumentou
ainda mais, registando um aumento de 119 TWh (60 por cento) principalmente, devido à procura
de gás por CCGTs. Isto verificou-se apesar do facto de o consumo de gás ter diminuído 30 por
cento no período 2008-2015 (de 449 TWh para 314 TWh). Em 2016, a EDP, através da sua
subsidiária de distribuição de gás em Espanha, a Naturgas, chegou a um acordo com a Repsol, S.A.
(“Repsol”), para a aquisição de activos de distribuição de gás no norte de Espanha. Os activos
adquiridos incluem cerca de 82.000 pontos de fornecimento de gás propano liquefeito (“GPL”), nas
áreas predominantes da Naturgas (regiões do País Basco, Cantábria e Astúrias) e permitirá à EDP
aumentar a sua rede de distribuição de gás em Espanha em 9 por cento, para cerca de 1 milhão de
pontos de fornecimento de gás, reforçando a sua posição estratégica como interveniente principal
na distribuição de gás e fornecimento no mercado ibérico. A conclusão desta transacção foi
aprovada pela CNMC em agosto de 2016.
Transporte de Gás Natural
A construção, ampliação, exploração e encerramento de gasodutos, instalações de armazenamento e
instalações de regaseificação requer autorização administrativa prévia. Além disso, para a construção
e operação de transporte de gás, regaseificação e instalações de armazenamento, são necessárias
outras licenças e autorizações, incluindo uma avaliação do impacto ambiental, licenças relacionadas
com a construção de infraestruturas e direitos fundiários e licenças relacionadas com a construção
(por exemplo, uma licença de actividade, licença de abertura e licença de obras).
A autorização prévia é concedida pelo Ministério da Indústria, Energia e Turismo, se as instalações
propostas forem instalações de transporte básicas, ou, se afectarem mais de uma comunidade
autónoma, pelas autoridades regionais, onde essas instalações serão localizadas.
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Uma vez que a autorização preliminar tenha sido concedida, o projecto de construção será
autorizado pelo Ministério da Indústria, Turismo e Comércio ou pela autoridade regional autónoma
aplicável, conforme o caso. Tal autorização permite ao requerente iniciar a construção das
instalações. As autorizações definitivas são depois concedidas após a conclusão das instalações.
Distribuição de Gás Natural
A EDP, através das suas subsidiárias Naturgas Energia Distribución e Tolosa Gaza, está
actualmente envolvida na distribuição de gás natural em três regiões (Astúrias, Cantábria e País
Basco) através de gasodutos de pressão média e baixa (inferior a 16 bar).
É necessária uma autorização administrativa para a realização de actividades de distribuição.
Qualquer entidade legal com a nacionalidade espanhola ou de qualquer membro da União Europeia
pode solicitar uma autorização administrativa. Os requerentes devem apresentar comprovativos da
sua capacidade legal, financeira e técnica para a distribuição.
As empresas de distribuição têm a obrigação legal de fornecer acesso às suas redes de fornecedores
e consumidores. Os princípios fundamentais que regulam o acesso de terceiros às redes de
distribuição são os mesmos que aqueles aplicáveis ao acesso à rede de transporte.
Fornecimento de Gás Natural
A EDP participa na comercialização no mercado liberalizado através da Naturgas Energía
Comercializadora S.A.U., e no mercado de último recurso através da sua subsidiária EDP
Comercializadora de Ultimo Recurso (“EDP CUR”) na venda de gás natural a consumidores finais
em todo o território espanhol.
Os comercializadores adquirem gás natural de produtores ou outros fornecedores e vendem-no a
outros comercializadores ou consumidores no mercado liberalizado em termos e condições
acordados livremente entre as partes. Para permitir aos fornecedores realizar a sua actividade, os
transportadores e distribuidores têm a obrigação de conceder acesso à sua rede em troca de taxas e
tarifas reguladas. O Decreto-Lei Real n.º 6/2009 nomeou as empresas que podem fornecer os
consumidores ao abrigo do sistema de comercialização de último recurso.
Devido à extinção da OCSUM, a CNMC exerce a supervisão do processo de alteração por parte
dos consumidores do seu fornecedor de gás ao abrigo dos princípios da transparência,
objectividade e independência.
No seguimento da aprovação da Lei 25/2009, antes do início da actividade de comercialização, os
comercializadores de gás são obrigados a entregar uma declaração ao Ministério da Indústria ou à
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respectiva autoridade regional onde pretendam exercer a actividade de comercialização (que
transmitirá a informação à CNMC), o que inclui confirmação: (a) das datas de início (e finalização)
da sua actividade, (b) do comprovativo da sua capacidade técnica para o exercício da actividade, e
(c) das garantias necessárias. Só é exigida uma autorização administrativa prévia para o exercício de
actividades de comercialização caso uma sociedade ou a sua sociedade mãe pertençam a um país
fora da União Europeia que não reconheça direitos equivalentes. A CNMC tem direito a publicar
no seu sítio da internet uma lista actualizada dos fornecedores de gás que comunicaram o exercício
das suas actividades.
A implementação da comercialização de último recurso no sector do gás natural foi estabelecida
pelo Decreto Real n.º 104/2010, de 5 de Fevereiro, e pelo Decreto-Lei Real n.º 13/2012, que
transpôs parcialmente a Directiva 2009/73/CE na legislação espanhola.
Défice Tarifário no sector do gás natural
No sector do gás natural espanhol, os principais desenvolvimentos a nível regulatório no período
2012-2014 pretendem reduzir o défice tarifário. O défice tarifário total totalizou 326 milhões de
euros em 31 de Dezembro de 2013, o que corresponde a 10 por cento dos custos regulados totais.
Neste contexto, o governo espanhol aprovou o Decreto-Lei Real n.º 8/2014 em Julho de 2014,
cujas principais medidas são resumidas da seguinte forma:


redução de 238 milhões de euros por ano na remuneração de actividades reguladas
(distribuição e transporte).



novos modelos de remuneração para actividades reguladas, durante um período
regulamentar de seis anos, o qual é aplicável de Julho de 2014 a Dezembro de 2020.
Para a distribuição, o novo modelo ainda tem por base a procura, mas desaparece o
componente de actualização de preço (IPH). No caso do transporte, há um novo
componente variável de remuneração interligado à evolução do sistema de procura.



défice tarifário de 2014 financiado por empresas reguladas em 15 anos. Novo défice
ocorrido de 2015 em diante, financiado por empresas reguladas em cinco anos.



novo limite máximo anual para défices tarifários, o que conduz ao aumento
automático das tarifas e taxas.



para 2014, a última liquidação provisória indicava 1,011 milhões de euros de défice
acumulado (incluiu o custo regulado de activos pendente de reconhecimento por parte
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do governo espanhol) e para 2015, 23 milhões de euros de défice acumulado, o que
representa 0,8 por cento dos custos regulados totais.
Brasil
O Ministério das Minas e Energia (“MME”) é o departamento do governo brasileiro responsável
por executar as políticas energéticas do país. As suas principais funções incluem a formulação e
implementação de políticas para o sector de energia, de acordo com as directrizes definidas pelo
Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”). O MME é responsável por estabelecer o
planeamento do sector energético nacional, monitorizar a segurança do fornecimento do sector
eléctrico brasileiro e definir acções preventivas para a segurança da recuperação do fornecimento
em caso de desequilíbrios conjunturais entre oferta e procura de energia.
Na sequência da promulgação da Lei n.º 10.848/2004 (a “Nova Lei da Electricidade”), o governo
brasileiro, agindo principalmente através do MME, assumiu certos deveres que eram anteriormente
da responsabilidade da Agência Nacional de Energia Eléctrica (“ANEEL”), incluindo a atribuição
de concessões e a emissão de directivas que regulam o processo de concurso para concessões de
serviços públicos.
A ANEEL tem competências de regulação e supervisão da produção, transporte, distribuição e
venda de electricidade, assegurando a qualidade dos serviços prestados pelo serviço universal e o
estabelecimento de tarifas para os consumidores finais, preservando simultaneamente a viabilidade
económica e financeira dos agentes e da indústria. A Lei da Electricidade de 2004 introduziu
alterações significativas à regulamentação do sector eléctrico brasileiro para incentivar as entidades
públicas e privadas a construir e manter a capacidade de produção do país e para assegurar a
comercialização de electricidade no Brasil com as tarifas mais baixas possíveis através de leilões
públicos de energia eléctrica competitivos. As principais características da Nova Lei da Electricidade
incluem:


a criação de dois mercados para a comercialização de energia eléctrica:
(i)

o mercado de contratação regulada para a compra e venda de energia eléctrica e
destinado a empresas de distribuição que é operado através dos leilões de
aquisição de energia eléctrica; e

(ii)

o mercado desregulado ou mercado de contratação livre para a compra e venda
de energia eléctrica destinado a produtores, consumidores livres e empresas de
comercialização de energia eléctrica.
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o requisito de que as empresas de distribuição adquiram energia eléctrica suficiente
para fornecer 100 por cento da sua procura através de leilões públicos de energia
eléctrica.



a criação de uma política de reserva de energia eléctrica para toda a electricidade
comercializada por meio de contratos.



restrições a determinadas actividades de empresas de distribuição de energia eléctrica
para garantir que estas se concentram apenas na sua actividade principal para garantir
serviços mais eficientes e de confiança aos seus clientes.



restrições a negócios com partes relacionadas para incentivar as empresas de
distribuição de electricidade a comprar a electricidade a preços mais baixos, em vez de
a adquirir às primeiras.



o cumprimento continuado dos contratos assinados antes da Nova Lei de
Electricidade, a fim de proporcionar estabilidade às transacções realizadas antes da sua
promulgação.



a proibição de as concessionárias de distribuição de electricidade venderem energia
eléctrica a consumidores livres a preços não regulados.



a proibição de os distribuidores realizarem directamente operações de produção de
energia eléctrica ou de transporte.

Ocorreram mudanças significativas na legislação relativa ao sector eléctrico durante o ano de 2012,
tais como a Medida Provisória 579/2012, posteriormente convertida na Lei n.º 12/783, na qual o
governo brasileiro apresentou medidas para reduzir as contas de energia eléctrica. A redução média
esperada para o Brasil equivale a 20,2 por cento das contas de energia eléctrica totais devido a
acções governamentais dirigidas às renovações da concessão (13 por cento) e encargos sectoriais (7
por cento).
Relativamente à renovação de concessões, os concessionários de produção com contratos que
caducam entre 2015 e 2017 podem renovar as suas concessões e devem garantir que
disponibilizarão energia física ao sistema de quotas para os distribuidores proporcional à dimensão
do mercado de cada distribuidor.
A 23 de Janeiro de 2013, foi publicada a Medida Provisória 605, a qual tem o objectivo de aumentar
o âmbito de aplicação dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”). Em
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resultado disso, a CDE começou a utilizar recursos para ajudar a compensar os descontos aplicados
às tarifas e a exposição involuntária de distribuidores resultante da decisão de algumas empresas de
produção de não prorrogar as suas concessões de produção. Esta medida alterou a Lei n.º
10.438/2002, que estabelece a aplicação dos recursos da CDE.
A 6 de Março de 2013, o Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”) emitiu a Resolução
CNPE 3/2013 que estabeleceu uma nova metodologia para a partilha de custos suplementares
incorridos utilizando centrais termoeléctricas fora da ordem de mérito que normalmente daria
preferência a centrais hidroeléctricas. As centrais termoeléctricas foram mobilizadas fora da típica
ordem de mérito antes das centrais hidroeléctricas para manter a segurança do sistema no contexto
da crise hidrológica no Brasil.
A 7 de Março de 2013, o Decreto 9.745/2013 aumentou os custos que podem ser cobertos pelos
fundos da CDE, de Janeiro a Dezembro de 2013. A CDE é responsável pela transferência mensal
para os serviços de distribuição de montantes para cobrir os custos relativos a: produção alocada ao
abrigo do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE (“Quotas de Risco Hidrológico”);
substituição montantes não cobertos por tais quotas (“Exposição Involuntária”); e o custo adicional
das centrais térmicas mobilizadas fora da ordem de mérito (“ESS - Segurança Energética”).
A 7 de maio de 2013, foi publicada uma nova regulamentação (a Resolução Normativa 549/2013), que
previu que os custos incrementais da aquisição de energia e outras cobranças do sistema (“ESS”)
ocorridas em 2013 seriam financiadas pela CDE - Conta de Desenvolvimento Energético (saldos positivos
na Conta de Compensação de Variação de Valores da Parcela A - “CVA”). Esta regulamentação
estabeleceu os critérios de compensação e determinou que a ANEEL publicará em cada revisão de
tarifa regular os montantes que devem ser pagos pela Eletrobras às empresas de distribuição
(através da CDE) com referência aos custos e cobranças CVA mencionados anteriormente.
As centrais hidroeléctricas no Brasil adoptaram o Mecanismo de Realocação de Energia (o
“MRE”), um mecanismo de partilha de risco hidrológico. O Generating Scaling Factor (“GSF”)
consiste numa contagem do montante de energia gerado face ao montante de energia garantido ao
abrigo do MRE. Caso uma central hidroeléctrica gere menos energia do que o montante garantido,
terá consequentemente um défice. Isto pode ocorrer devido a condições hidrológicas desfavoráveis,
tais como seca grave ou prolongada. Caso se verifique um défice, os produtores hidroeléctricos
devem comprar energia no mercado à vista, a preços superiores, para cumprir os seus
compromissos contratuais. Em finais de 2015, a ANEEL introduziu um seguro opcional para
produtores hidroeléctricos para cobrir a eventualidade de um défice, cujo custo varia de acordo
com o nível de cobertura. A EDP Brasil tem uma apólice de seguro para 7 das suas 15 centrais
hidroeléctricas, que cobre cinquenta e um por cento da energia que a EDP Brasil tem garantida.
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Como os operadores da rede de distribuição (“ORD”) tiveram dificuldades de fluxo de caixa
devido a Exposição Involuntária e custos de energia elevados em virtude de um período de chuvas
abaixo da média em 2014, o governo federal emitiu o Decreto n.º 8.221/2014. Este decreto criou
uma conta no Ambiente de Contratação Regulada (“Conta-ACR”) para cobrir os custos adicionais
de distribuidores de electricidade devido à exposição involuntária no contexto de níveis elevados no
mercado à vista e utilização elevada de centrais termoeléctricas. A Câmara de Comercialização de
Energia Eléctrica (“CCEE”) gere a conta e é responsável pela contratação de empréstimos, bem
como por assegurar a transferência de custos incorridos nas operações da CDE. Tais operações têm
direito a custear as despesas incorridas a partir de Fevereiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014.
O montante mensal transferido a cada ORD deve ser ratificado pela ANEEL e terá em
consideração a cobertura tarifária prevalecente. O saldo da Conta-ACR pode ser dado em garantia a
favor dos bancos (credores), e a sua operação é regulada pela agência. Os empréstimos serão pagos
pelos consumidores em 54 meses através de tarifas energéticas. A 25 de Abril de 2014, a CCEE
celebrou contratos com bancos para financiar 11,2 mil milhões de Reais para permitir à Conta-ACR
cobrir os desembolsos dos distribuidores de electricidade com exposição no mercado à vista e a
mobilização das estações de energia eléctrica. A Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
presente nas tarifas energéticas gerará os fundos para o reembolso do empréstimo. Os reembolsos
do empréstimo terão início em Novembro de 2015. Os recursos da Conta-ACR obtidos através de
empréstimos bancários foram integralmente utilizados em Abril de 2014. Assim, em agosto de
2014, foi aprovado um novo empréstimo de 6,5 mil milhões de Reais. O valor da Conta-ACR era
insuficiente para cobrir o défice de Novembro e Dezembro, o que obrigou a ANEEL a diferir o
pagamento para 31 de Março de 2015. Em Março de 2015, a CCEE assinou um novo empréstimo
de 3,4 mil milhões de Reais. Os montantes recebidos pela Conta-ACR para cobrir o défice de 2014
serão considerados nas tarifas energéticas dos processos de tarifação normais de 2015.
As Bandeiras Tarifárias entraram em funcionamento em Janeiro de 2015. Este sistema informa os
consumidores dos custos efectivos de produção de electricidade, e consiste em três bandeiras:
verde, amarela e vermelha. A bandeira verde indica que o custo da produção de energia é baixo e,
consequentemente, não são aplicáveis custos adicionais à tarifa energética. As bandeiras amarela e
vermelha representam um aumento no custo de produção de energia, e que foi acrescentado um
custo adicional à tarifa. Apenas os consumidores classificados como subclasse residencial de baixo
rendimento receberão um desconto sobre o montante adicional aplicado às bandeiras amarela e
vermelha.
No dia 4 de Fevereiro de 2015 foi criada a Conta de Recursos de Bandeiras Tarifárias, através do
Decreto 8.401/2015. Os distribuidores alocam o rendimento da aplicação deste sistema a esta
conta, gerida pela CCEE. O rendimento é alocado à cobertura dos custos que não estão incluídos
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na tarifa de distribuição, tais como: Garantia Energética da Taxa do Serviço do Sistema - ESS,
mobilização termal, Itaipu e risco hidrológico das quotas e quotas, exposição ao mercado à vista e
Conta de Reserva de Energia - excedente CONER.
A ANEEL aprova mensalmente a transferência para as empresas de distribuição. Quaisquer custos
não cobertos pela receita de Bandeiras Tarifárias serão considerados no processo de tarifação
seguinte.
A 27 de Fevereiro de 2015, através da Resolução de Ratificação 1.859, a ANEEL estabeleceu novos
critérios para a tarifa adicional e para o funcionamento das Bandeiras Tarifárias:


Bandeira Verde: utilizada nos meses em que o valor do custo variável por Unidade
(“CVU”) da última central a ser mobilizada é inferior a R$200/MWh;



Bandeira Amarela: utilizada nos meses em que o valor do CVU da última central a ser
mobilizada é igual ou superior a R$200/MWh e inferior ao valor máximo do Preço de
Liquidação de Diferenças – PLD, actualmente em R$388.48/MWh. Para o período de
1 de Janeiro a 1 de Março de 2015, o aumento proporcional do consumo é de R$1,5
por 100 KWh. A partir de 2 de Março de 2015, o aumento proporcional do consumo
é de R$2,5 por 100 KWh; e



Bandeira Vermelha: utilizada nos meses em que o valor do CVU da última central a
ser mobilizada é igual ou superior ao valor máximo do PLD. Para o período de 1 de
Janeiro a 1 de Março de 2015, o aumento proporcional do consumo é de R$3 por 100
KWh. A partir de 2 de Março de 2015, o aumento proporcional do consumo é de
R$5,5 por 100 KWh.

A 1 de Fevereiro de 2016, através da Resolução n.º 2.016, a ANEEL estabeleceu novos critérios
para o funcionamento das Bandeiras Tarifárias incluindo alterações na tarifa adicional:


Bandeira Verde: utilizada nos meses em que o valor do CVU da última central a ser
mobilizada é inferior a R$211,28/MWh; sem valores adicionais de taxa energética.



Bandeira Amarela: utilizada nos meses em que o valor do CVU da última central a ser
mobilizada é superior a R$211,28/MWh e inferior a R$422,56/MWh, valor máximo
actual do PLD; com aumento proporcional ao consumo de R$1,5 por 100 kWh.
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Bandeira vermelha: utilizada nos meses em que o valor do CVU da última central a ser
mobilizada é igual ou superior a R$422,56/MWh, valor máximo actual do PLD.
Adicionalmente, a Bandeira vermelha divide-se em dois níveis:
(i)

Nível 1: será desencadeado nos meses em que o valor do CVU da última central
a ser mobilizada seja igual ou superior ao valor máximo do PLD
R$422,56/MWh e inferior a R$610/MWh; com uma taxa proporcional extra
para R$3,0 por 100 kWh.

(ii)

Nível 2: será desencadeado nos meses em que o valor do CVU da última central
a ser mobilizada seja igual ou superior a R$610/MWh; com uma taxa
proporcional extra para R$4,5 por 100/kWh.

A Medida Provisória 735, emitida a 23 de Junho de 2016, pretende reestruturar a gestão dos Fundos
do Sector Energético Brasileiros cujos valores actuais rondam os R$20 mil milhões: (i) Conta de
Desenvolvimento Energético (“CDE”), (ii) Reserva Global de Reversão (“RGR”) e (iii) Conta de
Consumo de Combustíveis (“CCC”).
É um passo importante no sentido da governação do Sector Energético Brasileiro. A gestão dos
recursos migra da Eletrobras, uma sociedade detida pelo Estado com activos no sector eléctrico,
para um Conselho composto por representantes dos Agentes do Sector da Energia (“CCEE”), com
uma história recente de controlo e auditoria das suas contas, sujeita à regulamentação da ANEEL Agência Nacional de Energia Eléctrica.
A Medida Provisória determina também que, a partir de 2030, a repartição da CDE entre Discos
seja proporcional aos seus mercados. O período de transição entre a actual repartição, que
sobrecarrega as regiões S/SE/CO, e a alocação proporcional aos mercados será 2017-2030. A
participação das instalações de alta tensão será inferior à de baixa tensão.
A medida cria condições favoráveis para a transferência do controlo accionista de concessões e
simplifica o procedimento de concurso e os termos do pagamento à União.
Finalmente, a Medida Provisória autoriza a transferência de dívidas à Itaipu da Reserva Federal para
as tarifas do consumidor final e revoga a possibilidade de renovação das concessões cujo início das
centrais se tenha atrasado, mesmo em caso de reconhecimento de responsabilidade exclusiva.

Tarifas de distribuição
As empresas de distribuição no Brasil operam no âmbito de tarifas reguladas, e os seus resultados
operacionais são, assim, sujeitos a regulamentação. Os seus contratos de concessão contêm
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disposições sobre ajustamentos tarifários periódicos e anuais e a possibilidade de revisões tarifárias
extraordinárias (i.e., revisões que podem ser realizadas pelo regulador caso ocorra algum factor
exógeno inesperado que afecte o equilíbrio financeiro ou económico da concessão).
Revisões periódicas das tarifas
Cada três, quatro ou cinco anos, dependendo do contrato de concessão, a ANEEL estabelece um
novo conjunto de tarifas, analisando todos os custos da concessão e receita esperada. Para calcular
as revisões tarifárias periódicas, a ANEEL determina a receita anual necessária para que uma
empresa de distribuição de energia eléctrica possa cobrir aquilo a que um contrato de concessão se
refere como a soma dos custos da “Parte A” e da “Parte B”. Os custos da parte A consistem nos
custos de uma empresa de distribuição de energia eléctrica, custos de transporte, bem como tarifas.
Os custos da parte B consistem nos custos operacionais, impostos, depreciação e retorno do
investimento da empresa de distribuição, aceites pelo regulador. A taxa de remuneração sobre o
RAB após dedução de impostos neste período regulamentar (2011-2015) foi fixada em 7,5 por
cento.
A receita necessária das empresas de distribuição de electricidade da EDP é calculada anualmente e
diz respeito a um fluxo de receitas compatível com os custos económicos regulatórios calculados de
acordo com as regras específicas estabelecidas pela ANEEL, durante um período passado de 12
meses designado ano-teste. O regime regulatório no Brasil estabelece limites máximos de preço, e
caso a receita necessária estimada para o ano sob análise seja diferente da receita efectiva do
concessionário para esse ano, o risco é alocado ao concessionário. As recentes alterações a
metodologia tarifária reduziram este risco, designado risco de mercado, e relativamente a quase
todos os custos da parte A, o risco de mercado foi alocado aos clientes: caso a receita seja superior
à esperada, a tarifa para o ano seguinte é reduzida, e vice-versa.
As revisões tarifárias periódicas são realizadas de três em três anos para a Espírito Santo Centrais
Eléctricas S.A. (“Escelsa”) e de quatro em quatro anos para a Bandeirante Energia, S.A.
A 28 de Abril de 2015, através da Resolução 660, a ANEEL aprovou alterações à metodologia
aplicável aos processos de Revisão Tarifária Periódica para distribuidores a partir de 6 de maio de
2015. As alterações diziam respeito ao seguinte: (i) procedimentos gerais; (ii) custos operacionais;
(iii) factor X (ganhos de produtividade); (iv) perdas não técnicas; (v) receitas irrecuperáveis; e (vi)
outros rendimentos. As alterações mais significativas são as seguintes:
a)

o conceito de ciclo tarifário foi extinto. As metodologias e parâmetros vigentes no
momento da revisão tarifária serão utilizados. Os parâmetros e as metodologias serão
actualizados cada dois/quatro anos e cada quatro/oito anos respectivamente;
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b)

a média ponderada do custo de capital (“WACC”) aumentou de 7,5 por cento para
8,09 por cento (após dedução de impostos). Os pontos tidos em consideração na
actualização foram: (i) a normalização das séries; (ii) utilização do risco de crédito
médio das empresas no capital alheio; e (iii) um novo cálculo do custo de capital cada
três anos, com a revisão da metodologia cada seis anos;

c)

remuneração pelo risco associado a operações de investimento financiadas por fundos
de terceiros (subsídios);

d)

para a definição de custos operacionais eficientes, estes foram considerados os
“índices de qualidade” e “perdas”;

e)

na determinação do nível das perdas não técnicas, a variável “baixo-rendimento” foi
incluída e a base de dados actualizada com base em três modelos estatísticos;

f)

o nível das receitas irrecuperáveis (percentagem) deve ser calculado com base nos
últimos 60 meses de incumprimento pelo concessionário;

g)

a percentagem de outras receitas foi alterada para 30 por cento nos serviços de: (i)
eficiência do consumo de energia; (ii) instalação de cogeração qualificada; e (iii)
serviços de comunicação de dados. A percentagem de outros serviços foi fixada em 60
por cento; e

h)

o cálculo do Factor X agora inclui a consideração da qualidade comercial.

Estas alterações, que representarão um aumento do rendimento futuro apenas, terão um impacto
na próxima revisão tarifária da Bandeirante e da Escelsa, a qual, de acordo com as previsões, deverá
ocorrer em Outubro de 2016 e agosto de 2017, respectivamente.
Ajustamentos tarifários
Na medida em que as receitas das empresas de distribuição de electricidade são afectadas pela
inflação, as mesmas têm direito a um ajustamento tarifário anual para fazer face ao impacto da
inflação no período entre as revisões periódicas. Para efeitos do ajustamento anual, é aplicada uma
taxa de ajustamento tarifário (designada Índice de Ajustamento Tarifário), através da qual os custos
da Parte A são ajustados para fazer face a variações de custos e os custos da Parte B são ajustados
para fazer face a variações no índice de inflação IGP-M. Para a Parte B, a taxa de ajustamento
tarifário também tem em consideração uma medida da qualidade da energia eléctrica da
produtividade operacional do distribuidor, designada Fator X. O objectivo principal do Fator X é
assegurar um equilíbrio eficiente entre receitas e custos, estabelecido no momento da revisão, tendo
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em consideração valores padrão estabelecidos pelo regulador. O factor X tem três componentes: (i)
ganhos de produtividade esperados; (ii) qualidade do serviço; e (iii) eficiência de custos.
A 20 de Outubro de 2015, a ANEEL aprovou o resultado da quarta revisão tarifária periódica para
a EDP Bandeirante, que foi aplicável de 23 de Outubro de 2015 a 22 de Outubro de 2016. O efeito
médio foi de 16,14 por cento. O RAB foi fixada em 1,67 mil milhões de Reais (dos 1,55 mil milhões
de Reais anteriores) para o período regulatório de início de quatro anos. As perdas regulatórias
técnicas foram fixadas em 4,59 por cento, enquanto as perdas comerciais foram estabelecidas
através de uma trajectória descendente que tem início em 9,83 por cento em 2016 e termina em
8,45 por cento em 2019.
A 2 de agosto de 2016, a ANEEL aprovou o resultado da sétima revisão tarifária periódica para a
EDP Escelsa que foi aplicável de 7 de agosto de 2016 a 6 de agosto de 2017. O efeito médio foi de
2,8 por cento. O RAB foi estabelecido em R$2,02 mil milhões (dos R$1,59 mil milhões anteriores)
para o período regulatório de início de três anos. As perdas regulatórias técnicas foram fixadas em
7,14 por cento, enquanto as perdas comerciais foram estabelecidas em 11,45 por cento em 2016 até
à revisão tarifária seguinte. Deve notar-se que estes índices são constantes durante o período de
duração do ciclo tarifário, sem trajectória de redução.
Estados Unidos
A legislação federal, estadual e local regula o desenvolvimento, titularidade, organização empresarial
e operação das instalações de produção de electricidade nos Estados Unidos. Além disso, o
governo federal regula as vendas grossistas de electricidade e determinadas questões ambientais, e
os governos estaduais e municipais regulam a construção dos centros de produção de electricidade,
as vendas de electricidade a retalho e as questões ambientais e de licenciamento.

Regulamentação federal relacionada com a indústria da electricidade
O governo federal regula as vendas de energia grossista e o transporte de electricidade no comércio
interestadual através da Federal Energy Regulatory Commission (“FERC”), que retira a sua
jurisdição do Federal Power Act, conforme alterado (o “FPA”), e de outra legislação federal, como
o Public Utility Regulatory Policies Act de 1978, conforme alterado ( “PURPA 1978”), e do Public
Utility Holding Company Act de 2005 (“PUHCA 2005”).

Produção de electricidade
Todas as sociedades promotoras de projectos do Grupo EDP nos Estados Unidos funcionam
como produtores grossistas isentos (“PGIs”) ao abrigo do PUHCA 2005 e como proprietários de
168

instalações qualificadas (“IQ”) ao abrigo do PURPA 1978, ou são duplamente certificadas.
Adicionalmente, a maior parte das sociedades promotoras de projectos é regulada pela FERC ao
abrigo das Partes II e III do FPA e tem autorização para a taxa de mercado por parte da FERC.
Tais autorizações de taxa de mercado autorizam as sociedades promotoras dos projectos a realizar
vendas de energia grossista a taxas negociadas a qualquer adquirente, excepto qualquer empresa
associada à sociedade promotora do projecto que goze de um franchising para ser distribuidor
exclusivo num determinado território.
Os PGIs são proprietários ou operadores de instalações de produção de electricidade (incluindo
produtores de energias renováveis, tais como projectos de energia eólica e solar) que se dedicam
exclusivamente à actividade de detenção e/ou operação de instalações de produção e à venda de
energia eléctrica ao nível grossista. Um PGI não pode realizar vendas a retalho de energia eléctrica
ou exercer outras actividades comerciais que não sejam acessórias em relação à produção e venda
de energia eléctrica a preços grossistas. Um PGI apenas pode deter ou operar o número de
instalações de interligação limitado necessário para escoar a produção na rede.
Ao abrigo do FPA, a FERC tem jurisdição exclusiva sobre a definição das tarifas a aplicar por
empresas que realizam vendas grossistas de energia eléctrica ou o transporte de energia eléctrica no
comércio interestadual. Com um número limitado de excepções, o proprietário de uma instalação
de energias renováveis que tenha sido certificado como PGI de acordo a regulamentação da FERC
está sujeito à regulamentação nos termos do FPA e ao poder da FERC de definir as tarifas
aplicáveis à sua actividade. A FERC concede tipicamente aos PGIs poderes para cobrar taxas de
mercado contanto que o PGI consiga demonstrar que não tem, ou que reduziu adequadamente, o
poder de mercado e não pode de outra forma erguer barreiras à entrada no mercado. Até ao
momento, a FERC não considerou que as sociedades promotoras de projectos do Grupo EDP ou
suas afiliadas tenham o potencial de exercer poder de mercado em qualquer mercado dos E.U.A.
Caso a análise do poder de mercado pela FERC se altere, ou caso determinadas outras condições da
autorização da taxa de mercado não sejam cumpridas, a FERC tem o poder de impor medidas de
atenuação, ou reter ou revogar a autorização da taxa de mercado e exigir que as vendas sejam
realizadas com base em taxas de custo do serviço, o que poderá resultar numa redução em geral das
taxas.
A FERC concede geralmente aos PGIs com autorização de taxas de mercado isenções de muitos
dos requisitos de contabilidade e registo que são de outra forma impostos às empresas de serviço
público no sector eléctrico nos termos do FPA. Contudo, os PGIs com autorização da taxa de
mercado são sujeitos a revisões contínuas das suas taxas ao abrigo do disposto nos artigos 205 e
206 do FPA, à análise antecipada de determinadas disposições directas e indirectas das instalações
jurisdicionais da FERC ao abrigo do disposto no artigo 203 do FPA, à regulação de emissões de
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valores mobiliários e pressupostos de responsabilidade nos termos do disposto no artigo 204 do
FPA (sujeito a determinadas pré-autorizações globais), e à supervisão de direcções interligadas nos
termos do disposto no artigo 305 do FPA. A FERC tem o poder de impor sanções substanciais
(i.e., até U.S.$1,2 milhões por dia por violação) pelo incumprimento das condições da autorização
da taxa de mercado e dos requisitos do FPA.
Determinadas instalações de produção de energia eléctrica de pequena dimensão podem qualificarse como IQs ao abrigo do PURPA de 1978. Uma instalação de produção de energia eólica (ou o
conjunto de todas essas instalações detidas ou operadas pela mesma pessoa, ou suas afiliadas e
localizadas no espaço de uma milha umas das outras) com uma capacidade de produção líquida de
80 MW ou inferior pode ser certificada pela FERC ou autocertificada perante a FERC como IQ.
Determinadas IQs, incluindo instalações de energias renováveis com uma capacidade de produção
de 30 MW ou inferior, ficam isentas de determinadas disposições do FPA, incluindo os requisitos
de contabilidade e prestação de informações. Adicionalmente, as IQs de energias renováveis com
uma capacidade de produção líquida de 20 MW ou inferior ficam isentas do poder de definição de
tarifas da FERC ao abrigo do FPA. As IQs que não estão localizadas em mercados competitivos
têm direito a adquirir um serviço de energia eléctrica para adquirir a energia produzida por tais IQs.
As IQs têm também direito a exigir um serviço de energia eléctrica para interligar o mesmo ao
sistema de transporte do serviço, e para vender um serviço de energia firme, energia de back-up, e
energia suplementar à IQ a preços razoáveis e não discriminatórios. Finalmente, uma IQ de
energias renováveis com uma capacidade líquida de 30 MW ou inferior fica isenta da
regulamentação ao abrigo do PUHCA 2005 e das normas legais e regulamentares relativas às taxas
de serviços de electricidade e da regulamentação financeira e organizacional dos serviços de energia
eléctrica.
A FERC também implementa os requisitos do PUHCA 2005, o qual impõe determinadas
obrigações às sociedades de controlo que detêm ou controlam 10 por cento ou mais dos direitos de
voto directos ou indirectos em sociedades que detêm ou operam instalações utilizadas para a
produção de electricidade para venda, incluindo instalações de energias renováveis. Em termos
gerais, o PUHCA 2005 impõe determinadas obrigações de manutenção de registos, prestação de
informações e contabilísticas a tais sociedades gestoras de participações sociedades e determinadas
afiliadas das mesmas. Contudo, as sociedades gestoras de participações sociais que apenas detêm
PGis, IQs ou sociedades de serviços estrangeiros ficam isentas do acesso federal aos livros e
registos das disposições do PUHCA 2005.
As transacções de energia nos Estados Unidos são ou bilaterais, o que permite que duas partes
contratem livremente a compra e venda de energia, ou decorrem no âmbito de um mercado de
compensação único, centralizado para compras e vendas de energia à vista e que facilita a
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distribuição eficiente de energia. Dado o número limitado de interligações entre os sistemas de
transporte nos Estados Unidos e diferenças entre as regras de mercado, formaram-se mercados
regionais no âmbito de sistemas de transporte operados por operadores independentes ou
organizações de transporte regional (“ISOs”), tais como os ISOs do Midcontinent, Califórnia, Nova
Iorque, Interligação PJM, e New England.
Tipicamente, as sociedades promotoras de projectos vendem energia e os créditos de energias
renováveis associados (“CERs”) das instalações de produção de energia eléctrica da EDP ao abrigo
dos contratos de aquisição de energia bilaterais de longo prazo. Contudo, os serviços de energia
adicionais ou complementares podem ser vendidos a curto prazo no mercado, geralmente a preços
de compensação de curto prazo. Adicionalmente, as empresas promotoras de projectos da EDP
podem vender CERs ao abrigo de contratos bilaterais a longo prazo ou curto prazo. Todas as
instalações de produção eléctrica da EDP estão tipicamente interligadas à rede através de contratos
de interligação a longo prazo, ao abrigo dos quais os serviços de detenção do transporte (em
conjunto com qualquer ISO em que o serviço seja um membro) acordam construir e manter
instalações de interligação operadas pelo sistema e disponibilizar um serviço de interligação às
instalações. Como tal, a conclusão com êxito e atempada dos projectos da EDP e vendas de energia
eléctrica dos projectos da EDP dependem do desempenho das contrapartes da EDP ao abrigo dos
contratos de interligação.
Normas de fiabilidade da NERC
A FERC tem jurisdição sobre todos os utilizadores, proprietários e operadores do sistema de
produção-transporte para efeitos de aprovação e execução do cumprimento de determinadas
normas de fiabilidade. As normas de fiabilidade são requisitos para acautelar o funcionamento fiável
do sistema de produção-transporte. Nos termos da sua autoridade ao abrigo do FPA, a FERC
certificou a North American Electric Reliability Corporation (“NERC”) como a entidade
responsável pelo desenvolvimento de normas de fiabilidade, apresentando-os à FERC para
aprovação, e supervisionando e executando o cumprimento das normas de fiabilidade, sob a análise
da FERC. A FERC autorizou a NERC a delegar determinadas funções a oito entidades regionais.
Todos os utilizadores, proprietários e operadores do sistema de produção-transporte que cumpram
determinados limiares de materialidade são obrigados a registar-se junto na NERC e a cumprir as
normas de fiabilidade aprovadas pela FERC. As violações de normas de fiabilidade obrigatórias
podem resultar na imposição de sanções civis até U.S.$1,2 milhões por dia de incumprimento.
Todas as sociedades promotoras de projectos da EDP nos Estados Unidos que cumpram os
limiares de materialidade aplicáveis registaram-se junto da NERC como Detentores da Produção
e/ou Operadores da Produção e Entidades de Compra e Venda, e são obrigados a cumprir as
normas de fiabilidade aprovadas pela FERC. A NERC pode exigir aos produtores que detêm
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determinadas instalações de interligação que também se registem como Detentores do Transporte
e/ou Operadores do Transporte. Tal alteração pode exigir às sociedades promotoras de projectos
da EDP normas de fiabilidade adicionais.

Regulamentação Estadual Relacionada com a Indústria da Electricidade
As agências regulatórias estaduais têm jurisdição sobre as taxas e os termos do serviço de energia
eléctrica a clientes a retalho. Como referido anteriormente, um PGI não tem autorização para
realizar vendas a retalho. Os estados podem permitir (ou não) às IQs a realização de vendas a
retalho.
Em determinados estados, a aprovação da construção de novas instalações de produção de
electricidade, incluindo instalações de energias renováveis tais como parques eólicos e instalações
solares, é obtida de uma agência estadual, com apenas um número limitado de aprovações
ministeriais adicionais exigidas das administrações estaduais e locais. Contudo, em muitos estados, o
processo de autorização dos centros electroprodutores (incluindo projectos de energia eólica e
solar) também permanece sujeito à regulamentação de uso dos terrenos e similar do condado, da
cidade e de outras administrações locais. As autorizações a nível estadual podem envolver um
processo de aprovação mais extenso, incluindo possivelmente uma avaliação do impacto ambiental,
e são sujeitas a oposição pelas partes ou empresas interessadas.

Políticas de Energias Renováveis
O crescimento do mercado na indústria de energias renováveis dos E.U.A. foi impulsionado
principalmente pelas políticas do governo federal e estadual destinadas a promover o crescimento
das energias renováveis, incluindo a energia eólica e solar. Os principais programas federais dos
E.U.A. de incentivo às energias renováveis foram o Production Tax Credit, o Investment Tax
Credit (“ITC”), e MACRS, o qual permite a depreciação acelerada de determinados componentes
principais de equipamento durante um período de cinco anos. A forma principal, através da qual
muitos estados encorajaram o desenvolvimento da produção de energias renováveis, foi através da
implementação das Normas do Portfólio de Energias Renováveis, ao abrigo das quais uma empresa
de distribuição deve demonstrar que determinada percentagem da sua energia fornecida aos
consumidores no âmbito do estado aplicável provém de fontes renováveis. Ao abrigo de muitas
NPER, um serviço pode demonstrar o seu cumprimento através da sua titularidade de CERs. OS
CERs são geralmente comercializáveis e considerados mercadorias separadas a partir da energia
subjacente que é produzida pelo recurso. Uma maioria dos estados, o Distrito de Columbia e três
territórios dos E.U.A. implementaram requisitos NPER, e alguns estados e um território dos
E.U.A. implementaram metas de energias renováveis voluntárias (e não obrigatórias).
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Adicionalmente, alguns estados e localidades incentivam o desenvolvimento de recursos renováveis
através de impostos sobre a propriedade reduzidos, isenções de impostos estatais e abatimentos, e
subsídios do Estado.
Incentivos Fiscais Federais
Nos Estados Unidos, o governo federal apoiou as energias renováveis essencialmente através de
incentivos fiscais. Historicamente, os principais incentivos fiscais para projectos de energia eólica
foram o PTC e a depreciação de cinco anos dos activos elegíveis no âmbito do MACRS nos termos
do Código Tributário Federal de 1986. O PTC é um crédito fiscal por quilowatt-hora da
electricidade produzida por fontes de energia qualificadas, incluindo o vento, e vendidas por um
contribuinte a uma pessoa não relacionada durante o ano fiscal. Em Fevereiro de 2009, a Lei
americana de Recuperação e Reinvestimento permitiu aos projectos de energias renováveis
escolher, em vez do PTC, um ITC igual a 30 por cento do capital investido no projecto. O PTC e o
ITC para projectos de energia eólica estão disponíveis para novos projectos cuja construção tenha
início antes de 1 de Janeiro de 2020. Está programada a redução do valor do PTC e do ITC para
projectos cuja construção tenham início em 2017 em 20 por cento, em 2018 em 40 por cento e em
2019 em 60 por cento.
Historicamente, os principais incentivos fiscais para projectos solares foram um ITC equivalente a
30 por cento do capital investido no projecto e a depreciação de cinco anos para activos elegíveis ao
abrigo do MACRS. Está actualmente programado que os 30 por cento de ITC para projectos de
energia solar seja reduzido 26 por cento para projectos cuja construção tenha início em 2020, para
22 por cento para projectos cuja construção tenha início em 2021, e para 10 por cento para
projectos cuja construção tenha início após 31 de Dezembro de 2021. Relativamente à depreciação
de activos ao abrigo do MACRS, em Fevereiro de 2008, o Economic Stimulus Act de 2008 previa
um bónus de depreciação temporário de 50 por cento com MACRS de cinco anos utilizado para
recuperar a base remanescente para activos elegíveis, incluindo activos eólicos e solares. O bónus de
depreciação foi prorrogado diversas vezes e está agora previsto que seja aplicada a bens colocados
ao serviço antes de 1 de Janeiro de 2020. Está programada a redução do valor do bónus de
depreciação para bens colocados ao serviço em 2018 para 40 por cento e em 2019 para 30 por
cento.
A capacidade de a EDP aproveitar os benefícios do PTC, ITC e incentivos de depreciação baseiase, em parte, nas estruturas de investimento que a EDP celebrou com investidores institucionais
nos Estados Unidos (as “Estruturas de Parceria”). Mesmo admitindo que o PTC, ITC e incentivos
de depreciação continuam a estar disponíveis no futuro, não pode haver qualquer garantia de que
(1) a EDP terá rendimento tributável suficiente nos Estados Unidos para utilizar os benefícios
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gerados por estes incentivos fiscais ou (2) que a EDP será capaz de realizar os benefícios destes
incentivos. Em particular, não pode haver qualquer garantia de que a EDP será capaz de realizar os
benefícios destes incentivos através de Estruturas de Parceria celebradas com investidores que
oferecem condições e preços aceitáveis (ou que haverá um número suficiente de tais investidores
adequados).
Normas Estaduais do Portfólio de Energias Renováveis
Para além dos incentivos fiscais federais dos E.U.A., a nível estadual, as NPRS prestam apoio à
actividade da EDP ao especificar que determinada percentagem da energia de um serviço fornecida
aos consumidores no âmbito do estado deve vir de fontes renováveis (tipicamente entre 15 por
cento e 25 por cento em 2020 ou 2025) e, em certos casos, prever diversas sanções para o caso de
incumprimento. De acordo com a Base de Dados dos Incentivos Estaduais para Energia Renovável
e Eficiência em Junho de 2016, 29 estados dos E.U.A., o Distrito de Columbia e três territórios dos
E.U.A. têm requisitos NPRS, enquanto um número adicional de oito estados e um território dos
EUA adoptaram metas de energias renováveis não obrigatórias. No âmbito dos estados, os
municípios que têm poderes sobre as empresas de serviço público no sector da electricidade
também podem escolher adoptar incentivos de energias renováveis. Para estados com metas
obrigatórias, a maioria dos administradores NPRS estaduais exigem às empresas de serviços
públicos no sector da electricidade para garantir os CERs para demonstrar o cumprimento do
requisito NPRS. Embora outros estados possam considerar a promulgação de uma NPRS, não há
qualquer garantia de que decidirão fazê-lo, ou de que a NPRS existente não será descontinuada ou
adversamente modificada.

Cumprimento ambiental
A construção e a operação de instalações de produção de energia eólica ou solar e a produção e
transporte de energias renováveis estão sujeitos a regulamentação ambiental das autoridades
federais, estaduais e locais dos E.U.A. Regra geral, as normas legais e regulamentares ambientais
requerem um processo longo e complexo para a obtenção de licenças, autorizações e aprovações
antes da construção, operação ou modificação de um projecto ou instalação de produção. Antes da
fase de desenvolvimento, as autoridades de licenciamento podem exigir que os responsáveis pelo
desenvolvimento do projecto eólico considerem, entre outros aspectos, o impacto sobre as aves,
morcegos e outros recursos biológicos, impacto do ruído, impacto paleontológico e cultura,
impacto sobre o pântano e a qualidade da água, compatibilidade com os usos existentes do terreno
e impacto sobre os recursos visuais. Adicionalmente, os projectos que se propõem ter um impacto
sobre terrenos federais ou exijam alguma licença ou autorização federal, ou financiamento federal,
requerem geralmente a análise dos efeitos ambientais potenciais da acção nos termos do disposto
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no National Environmental Policy Act (“NEPA”), que requer que seja concedida ao público a
oportunidade de rever e comentar o projecto proposto. Outras revisões ambientais federais que
seriam desencadeadas por uma acção discricionária da agência federal de licenciar, autorizar ou
financiar um projecto incluem uma análise dos efeitos do projecto sobre as espécies enumeradas e
habitat crítico designado ao abrigo do disposto no artigo 7 do Endangered Species Act ( “ESA”)
para garantir que o projecto autorizado inclui medidas suficientes de prevenção, minimização e
mitigação para evitar pôr em causa a existência de uma espécie e/ou modificar adversamente o
habitat crítico designado. Na primavera de 2016, a definição de “modificação adversa” ao abrigo do
ESA, artigo 7, foi alterada para aplicar uma norma mais rígida que investiga se o acto da agência
federal, caso tenha sido aprovado, impedirá ou atrasará a recuperação de uma espécie designada.
Para os projectos localizados nos terrenos federais do Gabinete de Gestão de Terrenos (“BML”), o
BML elaborou uma série de declarações de impacto ambiental que revêem de forma programática
os impactos eventuais do desenvolvimento da energia solar e eólica, que podem reduzir o tempo
necessário para cumprir o NEPA para financiamento, autorizações ou aprovações federais
posteriores relativamente a um projecto de energias renováveis específico que envolva um terreno
do BLM.
O U.S. Fish and Wildlife Service (“USFWS”) está incumbido da execução da legislação ambiental
federal que protege as espécies em perigo e ameaçadas, aves migratórias, e águias de cabeça branca
e douradas, bem como o habitat de apoio a essas espécies. Num número limitado de circunstâncias
que envolvam espécies de peixes anádromos e mamíferos marinhos, o ESA é administrado pelo
Serviço Nacional de Pesca Marinha. O ESA, o Migratory Bird Treaty Act (“MBTA”) e o Golden
Eagle Protection Act (BGEPA”) proíbem a “retirada” das espécies protegidas pela respectiva
legislação. Geralmente, a “retirada” proibida de espécies inclui actividades que matam, ferem ou
capturam uma espécie protegida e, para o ESA, estendem-se à modificação do respectivo habitat.
O USFWS emitiu directrizes voluntárias para projectos de energia eólica onshore, as quais definem os
requisitos regulatórios do USFWS ao abrigo do disposto no ESA, MBTA e BGEPA e fornecem
aos responsáveis pelo desenvolvimento do projecto com orientações relativamente à forma de
avaliar potenciais impactos e evitar ou minimizar impactos adversos significativos de um projecto
numa espécie ou habitat. Embora um responsável pelo desenvolvimento do projecto que siga as
directrizes do USFWS não seja exonerado de responsabilidade caso ocorra uma violação de
qualquer uma destas leis, o USFWS pode considerar os esforços documentados de um responsável
pelo desenvolvimento do projecto para interagir com a agência e seguir as directrizes na
determinação de qualquer decisão de execução ou sanção. Nos termos do disposto no ESA, um
responsável pelo desenvolvimento do projecto pode obter protecção da responsabilidade pela
“retirada” através da adopção e aprovação de um plano de conservação do habitat ou da realização
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de uma consulta da agência federal com o UWFWS. Embora o USFWS também seja responsável
por um regime de autorização para retirada ao abrigo do BGEPA - através do qual os responsáveis
pelo desenvolvimento adoptam medidas de conservação para evitar e/ou minimizar a “retirada” de
águias na medida do possível - o estatuto desse regime de autorização está a ser questionado devido
a uma decisão de agosto de 2015 do Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Norte da
Califórnia, que considerou que o USFWS tinha agido ilegalmente ao aprovar autorizações de
retirada de águias com 30 anos sem a elaboração de uma declaração de impacto ambiental ao abrigo
do disposto no NEPA. O USFWS está agora em processo de revisão do seu programa de
autorização de águias no seguimento de um pedido de comentários públicos em maio de 2016. Na
actualidade, não existe qualquer programa de autorização ou de retirada incidental para o MBTA.
Contudo, em Junho de 2015, o USFWS anunciou uma revisão de um possível regime de
autorização MBTA. Como parte deste processo, o USFWS está a considerar “se uma autorização
condicional geral pode ser desenvolvida para perigos para as aves relacionadas com a produção de
energia eólica, com base na orientação desenvolvida pelo USFWS juntamente com essa indústria
para tratar a mortalidade das aves”. Espera-se que o USFWS revele uma regra proposta em
Outubro de 2016. A regra proposta seria depois sujeita a análise pública e comentário antes da sua
finalização.
Podem ser exigidas outras revisões, licenças ou autorizações federais nos casos em que um projecto
de energias renováveis envolva ou tenha um impacto sobre terrenos federais, recursos naturais
regulados por via federal, ou outras áreas de autoridade federal. Por exemplo, parques eólicos com
estruturas que excedam 200 pés em altura devem cumprir a regulamentação de iluminação e
segurança da Administração Federal de Aviação. Da mesma forma, os projectos de energia eólica e
solar devem cumprir os requisitos de autorização e mitigação relacionados com impactos nos
pântanos, qualidade da água e libertação de águas residuais ao abrigo do Clean Water Act, para
actividades de projectos nas águas dos Estados Unidos, ou nas proximidades das mesmas. É
possível que, no futuro, os parques eólicos venham a ser sujeitos a restrições federais adicionais
com o objectivo de minimizar interferências com os sistemas de radar militares. Adicionalmente, a
designação de novas espécies bem como novos habitats críticos revistos protegidos ao abrigo do
ESA podem ter um impacto negativo no novo desenvolvimento do projecto, bem como impor
novas restrições sobre as operações do projecto existentes nos casos em que se mantenham
poderes discricionários do governo federal associados à autorização, licença ou financiamento do
projecto.
Vários estados implementaram também normas legais e regulamentares em matéria ambiental que
têm impacto sobre os projectos de energias renováveis. Para além dos regimes de autorização
estaduais para a protecção dos cursos de água e outros recursos naturais, determinadas leis
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ambientais estaduais requerem a elaboração de uma avaliação ambiental ou relatório de impacto
similar para revisão federal exigida ao abrigo do NEPA, enquanto determinados estados requerem
que seja realizada uma reunião para solicitar comentários por parte de proprietários de terras
afectados e das autoridades locais.
8.5. Factos marcantes da evolução da actividade do Emitente
Os factos marcantes relacionados com a evolução do Emitente encontram-se descritos no ponto
9.4 (Principais acontecimentos e acontecimentos recentes) do presente Prospecto.
8.6. Capital social
8.6.1. Historial das variações de capital social
O capital social do Emitente, integralmente realizado à data deste Prospecto é de
€ 3.656.537.715,00.
Nos termos do n.º 3 do artigo 4.º dos Estatutos do Emitente, o Conselho de Administração
Executivo está autorizado a aumentar o capital social, por uma ou mais vezes, num montante
correspondente ao máximo de 10% do actual capital social, mediante a emissão de acções, a
subscrever por novas entradas em dinheiro, de acordo com os termos e condições de emissão por
si definidas, devendo o projecto da deliberação ser submetido a aprovação prévia do Conselho
Geral e de Supervisão por maioria de dois terços.
O Emitente não tem actualmente emitidos quaisquer valores mobiliários representativos de dívida
convertíveis em acções.
Durante o período coberto pelas informações financeiras históricas constantes deste Prospecto não
ocorreram quaisquer alterações no capital social do Emitente.
8.6.2. Valor e representação das acções do Emitente
Na data do presente Prospecto o capital social da EDP é de € 3.656.537.715,00, sendo representado
por 3.656.537.715 acções ordinárias, escriturais e nominativas com o valor nominal de um Euro
cada e encontra-se integralmente subscrito e realizado.
8.6.3. Acções Próprias
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Na data do presente Prospecto a EDP detém 22.056.438 acções próprias representativas de 0,60%
do seu capital social.
8.7. Pacto social e estatutos do Emitente
Nos pontos seguintes encontram-se, para além de referência às mais relevantes disposições legais
aplicáveis, as principais disposições relativas aos direitos inerentes às acções constantes dos
estatutos actualizados do Emitente, os quais podem ser consultados, mediante solicitação e sem
encargos, na sede do Emitente e no seu sítio na internet, em www.edp.pt.
8.7.1. Descrição dos principais direitos inerentes às acções
Os detentores das Acções da EDP têm como direitos principais, designadamente, o direito à
informação, o direito à participação nos lucros, o direito de voto em Assembleia Geral e o direito à
partilha do património em caso de liquidação, tudo nos termos da lei e dos estatutos do Emitente.
A alteração de direitos de accionistas que não resulte de alteração legislativa carece de deliberação
da Assembleia Geral do Emitente e, em regra, importa uma alteração aos respectivos estatutos.
Nos termos do Artigo 11.º, n.º 3, 4 e 5 dos estatutos do Emitente:
“3. - As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de votos emitidos, salvo disposição legal ou
estatutária que exija maioria qualificada.

4. - As deliberações sobre a alteração dos estatutos e a fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, com
excepção do disposto no número 5, devem ser aprovadas por dois terços dos votos emitidos e, quando a assembleia
reúna em primeira convocação, desde que estejam presentes ou representados accionistas que detenham, pelo menos,
acções correspondentes a um terço do capital social.

5. - As deliberações das alterações dos estatutos que versem sobre o artigo 10.º e sobre os números 3 a 5 do artigo
14.º, assim como sobre o presente número enquanto a cada um daqueles se refere, carecem de ser aprovadas por dois
terços dos votos emitidos, excepto se limite inferior constar de lei imperativa, hipótese em que o limite aqui estabelecido
se considera reduzido em conformidade.”
A. Direito à informação
Os artigos 288.º a 293.º do Código das Sociedades Comerciais contêm regulação do direito de
acesso a informação dos accionistas e outros titulares do direito à informação sobre os negócios da
sociedade e a sua situação financeira.

178

Nos termos do artigo 288.º do Código das Sociedades Comerciais, qualquer accionista que possua
acções correspondentes a, pelo menos, 1% do capital social pode consultar, desde que alegue
motivo justificado, na sede do Emitente: “(a) Os relatórios de gestão e os documentos de prestação de contas
previstos na lei, relativos aos três últimos exercícios, incluindo os pareceres do conselho fiscal, da comissão de auditoria,
do conselho geral e de supervisão ou da comissão para as matérias financeiras, bem como os relatórios do revisor oficial
de contas sujeitos a publicidade, nos termos da lei; (b) As convocatórias, as atas e as listas de presenças das reuniões
das assembleias gerais e especiais de accionistas e das assembleias de obrigacionistas realizadas nos últimos três anos;
(c) Os montantes globais das remunerações pagas, relativamente a cada um dos últimos três anos, aos membros dos
órgãos sociais; (d) Os montantes globais das quantias pagas, relativamente a cada um dos últimos três anos, aos 10
ou aos 5 empregados da sociedade que recebam as remunerações mais elevadas, consoante os efectivos do pessoal
excedam ou não o número de 200 (e) O documento de registo de acções”. A exactidão dos elementos referidos
nas alíneas (c) e (d) supra deve ser certificada pelo Revisor Oficial de Contas, se o accionista o
requerer.
Ainda em respeito pelo artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais e artigo 21.º - C do
Código dos Valores Mobiliários, a EDP, enquanto sociedade emitente de acções admitidas à
negociação em mercado regulamentado, deve, na data de divulgação da convocatória, facultar
igualmente aos seus accionistas, na sede da Sociedade e no respectivo sítio na internet (onde devem
permanecer durante, pelo menos, um ano), os seguintes elementos:
(a)

a convocatória para a reunião da Assembleia Geral; que deverá também ser publicada
no sítio da CMVM, bem comos as propostas de deliberações, sendo que deve incluir
informação sobre os procedimentos de participação, exercício de direitos e
representação da Assembleia Geral;

(b)

o número total de acções e dos direitos de voto na data da divulgação da convocatória,
incluindo os totais separados para cada categoria de acções, caso aplicável;

(c)

os formulários de documento de representação do accionista em Assembleia Geral e
de voto por correspondência, desde que os Estatutos não o precludam;

(d)

os nomes completos dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, bem
como da mesa da Assembleia Geral;

(e)

a indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam
cargos sociais, com excepção das sociedades de profissionais;

(f)

as propostas de deliberação a apresentar à Assembleia pelo órgão de administração,
bem como os relatórios ou justificação que as devam acompanhar;
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(g)

quando estiver incluída na ordem do dia a eleição de membros dos órgãos sociais, os
nomes das pessoas a propor, as suas qualificações profissionais, a indicação das
actividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos, designadamente no que
respeita a funções exercidas noutras empresas ou na própria Sociedade, e do número
de acções da Sociedade de que são titulares;

(h)

quando se trate da Assembleia Geral anual, o relatório de gestão, as contas do
exercício, demais documentos de prestação de contas, incluindo a certificação legal das
contas e o parecer do Conselho Fiscal, o parecer da Comissão de Auditoria e ainda o
relatório anual do Conselho Fiscal e da referida Comissão de Auditoria;

(i)

outros documentos a apresentar à Assembleia Geral.

De acordo com o Código das Sociedades Comerciais:
a)

o accionista poderá requerer em Assembleia Geral que lhe sejam prestadas
informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhe permitam formar opinião
fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação. As informações requeridas
devem ser prestadas pelo órgão da Sociedade que para tal esteja habilitado e só
poderão ser recusadas se a sua prestação for susceptível de causar grave prejuízo à
sociedade ou a outras sociedades com ela coligadas ou aquela prestação implicar
violação de segredo imposto por lei;

b)

os accionistas titulares, individualmente ou em conjunto, de acções representativas de,
pelo menos, 10% do capital social, podem solicitar, por escrito, ao órgão de
administração, que lhes sejam prestadas, por escrito, informações sobre assuntos
sociais, apenas podendo ser recusada a prestação da informação solicitada nos casos
previstos na lei. Caso seja indevidamente recusado a qualquer accionista o exercício do
direito a informação, este poderá requerer ao Tribunal a realização de inquérito à
sociedade.

O Emitente está ainda obrigado a cumprir os deveres de informação previstos no Regulamento da
CMVM n.º 5/2008, aplicável às sociedades abertas.
B. Direito a participação nos lucros
A alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do Código das Sociedades Comerciais consagra o direito dos
sócios a quinhoar nos lucros da sociedade.
De acordo com o artigo 294.º do Código das Sociedades Comerciais:
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“1

Salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por maioria de três quartos dos votos correspondentes
ao capital social em assembleia geral para o efeito convocada, não pode deixar de ser distribuída aos accionistas
metade do lucro do exercício que, nos termos desta lei, seja distribuível.

2

O crédito do accionista à sua parte nos lucros vence-se decorridos que sejam 30 dias sobre a deliberação de
atribuição de lucros, salvo diferimento consentido pelo sócio e sem prejuízo de disposições legais que proíbam o
pagamento antes de observadas certas formalidades, podendo ser deliberada, com fundamento em situação
excepcional da sociedade, a extensão daquele prazo até mais 60 dias, se as acções não estiverem admitidas à
negociação em mercado regulamentado.

3

Se, pelo contrato de sociedade, membros dos respectivos órgãos tiverem direito a participação nos lucros, esta só
pode ser paga depois de postos a pagamento os lucros dos accionistas.”

De harmonia com o Artigo 30.º dos Estatutos do Emitente:
“1. Os lucros do exercício, apurados em conformidade com a lei, terão a seguinte aplicação:
a) cobertura dos prejuízos de exercícios anteriores;
b) constituição ou eventual reintegração da reserva legal e de outras reservas determinadas por lei;
c)

constituição ou reforço de outras reservas constituídas pela assembleia geral;

d) dividendos a distribuir pelos accionistas;
e)

gratificação a atribuir aos administradores e trabalhadores, a título de participação nos lucros,
segundo critérios a definir pela assembleia geral;”

f)

atribuição à Fundação EDP de uma dotação para acções de mecenato de reconhecido mérito de
acordo com programa a submeter ao conselho geral e de supervisão no âmbito da política de
cidadania empresarial e de desenvolvimento sustentável do Grupo EDP, no valor correspondente
a até 0,1% do volume consolidado de negócios;

g)

outras finalidades que a assembleia geral delibere.

2. Poderão ser feitos adiantamentos sobre lucros aos accionistas no decurso do exercício, sob proposta do conselho de
administração executivo e parecer favorável do conselho geral e de supervisão, até ao máximo permitido por lei.”
De acordo com a lei portuguesa, pelo menos 10% do lucro líquido anual deve ser alocado a uma
reserva legal, até que tal reserva seja igual ao montante de capital social ou ao somatório das
reservas livres constituídas e dos resultados transitados, se superior.
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De acordo com o direito português, o direito aos lucros expira, e tais lucros, juros e qualquer outro
rendimento serão perdidos a favor do Estado Português se, durante um período de 5 anos, as
pessoas titulares desses direitos não os exercerem ou tentarem exercê-los.
A este propósito, vide ainda o ponto 9.8, relativo a Política de Dividendos.
C. Direito de participação e de voto na Assembleia Geral
De harmonia com os Estatutos do Emitente:
“Artigo 11.°

1. A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e estes estatutos lhe atribuam competência.
2. Compete especialmente à assembleia geral, nos termos da lei e dos presentes estatutos:
a.

apreciar o relatório do conselho de administração executivo, discutir e votar o balanço, as contas e
o parecer do revisor oficial de contas e os do conselho geral e de supervisão e da comissão de
auditoria, se os houver, e deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;

b.

eleger e destituir os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de administração executivo
e do conselho geral e de supervisão, bem como os respectivos presidentes e vice-presidentes, se os
houver, o revisor oficial de contas, sob proposta do conselho geral e de supervisão ou, por delegação
deste, da comissão de auditoria, e ainda os membros do conselho de ambiente e sustentabilidade;

c.

deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos, incluindo aumentos de capital;

d.

nomear uma comissão de vencimentos com o encargo de fixar a remuneração dos membros dos
órgãos sociais, cujos membros deverão ser, na sua maioria, independentes;

e.

apreciar o relatório anual de actividade do conselho geral e de supervisão;

f.

tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

3. As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de votos emitidos, salvo disposição legal ou
estatutária que exija maioria qualificada.

4. As deliberações sobre a alteração dos estatutos e a fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, com
excepção do disposto no número 5, devem ser aprovadas por dois terços dos votos emitidos e, quando a assembleia
reúna em primeira convocação, desde que estejam presentes ou representados accionistas que detenham, pelo menos,
acções correspondentes a um terço do capital social.
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5. As deliberações das alterações dos estatutos que versem sobre o artigo 10.º e sobre os números 3 a 5 do artigo 14.º,
assim como sobre o presente número enquanto a cada um daqueles se refere, carecem de ser aprovadas por dois terços
dos votos emitidos, excepto se limite inferior constar de lei imperativa, hipótese em que o limite aqui estabelecido se
considera reduzido em conformidade.

6. As abstenções não são contadas.”
“Artigo 12.°
A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um vice-presidente, eleitos pela assembleia” geral, e pelo
secretário da sociedade.”
“Artigo 13.°
As assembleias gerais devem ser convocadas com a antecedência mínima de trinta dias, fazendo-se menção expressa
dos assuntos a tratar.”
“Artigo 14.°

1. Às reuniões da assembleia geral só podem assistir accionistas com direito de voto, bem como as demais pessoas cuja
presença nessas reuniões seja considerada como justificada pelo Presidente da Mesa da Assembleia.

2. A cada acção corresponde 1 voto.
3. Não serão considerados os votos emitidos por um accionista, em nome próprio ou como representante de outro, que
excedam 25% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social.

4. Para os efeitos do presente artigo, consideram-se emitidos pelo mesmo accionista os direitos de voto que, nos termos
do número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, ou de norma legal que o venha a modificar ou a
substituir, lhe sejam imputáveis.

5. No caso de a limitação de contagem de votos prevista nos números anteriores afectar vários accionistas, a referida
limitação opera proporcionalmente às acções ordinárias por cada um detidas.

6. Os accionistas podem exercer o seu direito de voto por correspondência sobre cada um dos pontos da ordem de
trabalhos, mediante carta, devendo, no caso de accionista que seja pessoa singular, a sua assinatura ser idêntica à do
documento de identificação e acompanhada de fotocópia legível deste e, no caso de accionista que seja pessoa colectiva, a
assinatura do seu representante ser reconhecida nessa qualidade, sendo que, em qualquer caso, a referida carta deverá
ser dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral por correio registado com aviso de recepção, e ser entregue na
sede social, com, pelo menos, três dias úteis de antecedência em relação à data da realização da Assembleia Geral,
salvo se prazo superior constar da convocatória.
183

7. O direito de voto pode igualmente ser exercido por via electrónica, de acordo com requisitos que assegurem a sua
autenticidade, os quais devem ser definidos pelo Presidente da Mesa na convocatória da respectiva Assembleia Geral.

8. Cabe ao Presidente da Mesa verificar a autenticidade e regularidade dos votos exercidos por correspondência, bem
como assegurar a sua confidencialidade até ao momento da votação, considerando-se que esses votos valem como votos
negativos em relação a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham
sido emitidos.

9. Os titulares de direitos representativos de acções ao abrigo de programas de ADR's poderão dar instruções ao
respectivo banco depositário para o exercício do direito de voto ou conferir procuração a representante designado pela
EDP para o efeito, com respeito pelas disposições legais e estatutárias aplicáveis; o contrato de depósito deverá regular
os prazos e modos de exercício das instruções de voto, bem como os casos de ausência de instruções.

10. Os accionistas apenas podem participar, discutir e votar na assembleia geral, pessoalmente ou através de
representante, se, na data de registo, correspondente às 0 horas (GMT) do quinto dia de negociação anterior à data
da realização da assembleia forem titulares de, pelo menos, uma acção.

11. Os accionistas que pretendam participar ou fazer-se representar na assembleia geral devem declará-lo por escrito
ao presidente da mesa da assembleia geral e ao intermediário financeiro junto do qual a conta de registo
individualizado esteja aberta, até ao final do sexto dia de negociação anterior à data da realização da assembleia,
podendo, para o efeito, utilizar o correio electrónico.

12. Os accionistas que tenham declarado a intenção de participar em assembleia geral, nos termos do número anterior
e tenham transmitido a titularidade das acções entre o quinto dia de negociação anterior à data da realização da
assembleia e o fim da mesma, devem comunicá-lo imediatamente ao presidente da mesa da assembleia geral e à
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

13. A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio ao presidente da mesa da assembleia geral, pelo
intermediário financeiro junto do qual a conta de registo individualizado esteja aberta, em nome do seu cliente, até ao
final do quinto dia de negociação anterior à data da realização da assembleia, de declaração da qual conste
informação sobre o número de acções registadas e da data do respectivo registo, podendo, para o efeito, utilizar o
correio electrónico.

14. A limitação da contagem de votos nos termos do número 3 deste artigo aplica-se em todas as deliberações,
incluindo aquelas para as quais a lei ou os presentes estatutos exigem uma maioria qualificada determinada sobre o
capital da sociedade.
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15. Os accionistas podem fazer-se representar por pessoas com capacidade jurídica plena designada para o efeito,
devendo a respectiva comunicação ser efectuada ao presidente da mesa da assembleia geral até às 17 horas do
penúltimo dia anterior ao fixado para a reunião da assembleia geral.”
8.7.2. Metas e objectivos do Emitente
O Artigo 3.º dos Estatutos da EDP dispõe que:
“Artigo 3.°

1. A EDP tem por objecto a promoção, dinamização e gestão, por forma directa ou indirecta, de empreendimentos e
actividades na área do sector energético, tanto a nível nacional como internacional, com vista ao incremento e
aperfeiçoamento do desempenho do conjunto das sociedades do seu grupo.

2. A EDP, no desenvolvimento do seu objecto social, deverá, relativamente às sociedades do seu grupo:
a) proceder à definição da estratégia global conjunta daquelas sociedades;
b) coordenar a actuação das mesmas, em ordem a garantir o cumprimento das atribuições
que em cada momento lhes estejam cometidas;
c) assegurar a representação conjunta dos interesses comuns a todas elas;
d) assegurar, globalmente, as funções comuns a todas elas, nomeadamente na área
financeira, com vista à obtenção de sinergias de grupo.

3. A sociedade pode igualmente adquirir participações como sócio de responsabilidade limitada em sociedades com
objecto social diferente do seu, mesmo que reguladas por leis especiais, ou participar em agrupamentos complementares
de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios ou outros quaisquer tipos de associação,
temporária ou permanente.

4. A sociedade pode prestar serviços e conceder suprimentos e outras formas de empréstimo às sociedades suas
participadas, nos termos previstos na lei.”
8.7.3. Capital social, outros valores mobiliários e direito de preferência
No que se refere ao capital social e emissão de outros valores mobiliários, os Estatutos do Emitente
referem que:
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“Artigo 4.°

1. O capital social é de 3 656 537 715 (três mil seiscentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil
setecentos e quinze) euros e encontra-se integralmente realizado.

2. O capital é representado por 3 656 537 715 acções, com o valor nominal de 1 euro cada.
3. O Conselho de Administração Executivo fica autorizado a aumentar o capital social, por uma ou mais vezes,
num montante correspondente ao máximo de 10% do actual capital social, mediante a emissão de acções, a subscrever
por novas entradas em dinheiro, de acordo com os termos e condições de emissão por si definidas, devendo o projecto da
deliberação ser submetido a aprovação prévia do Conselho Geral e de Supervisão por maioria de dois terços.

Artigo 5.°
1. As acções são nominativas e assumem exclusivamente a forma escritural.
2. A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, remíveis ou não nos termos da lei.
3. A sociedade pode adquirir, deter e alienar acções próprias, nos casos previstos na lei e dentro dos limites nela
fixados.

Artigo 6.°
1. A sociedade pode emitir obrigações ou outros valores mobiliários nos termos da legislação em vigor e, bem assim,
efectuar sobre obrigações próprias ou outros valores mobiliários por ela emitidos as operações que forem legalmente
permitidas.

2. A emissão de obrigações ou de outros valores mobiliários pode ser deliberada pelo conselho de administração
executivo que fixará o montante e as demais condições de emissão.”
8.7.4. Principais disposições estatutárias relativas aos órgãos de Administração e
Fiscalização
As principais disposições estatutárias relativas aos órgãos de Administração e Fiscalização do
Emitente são as que se transcrevem de seguida:
“Artigo 9.°

1. Sempre que os presentes estatutos se refiram a membros independentes de um corpo social, entende-se a
independência como ausência de relações directas ou indirectas com a sociedade ou órgão de gestão desta e a ausência de
circunstâncias que possam afectar a isenção de análise ou decisão, nomeadamente em virtude de as pessoas em causa
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serem titulares, ou actuarem por conta de titulares, de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital da
sociedade ou terem sido reeleitas por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.

2. O próprio corpo social em causa deverá ajuizar em cada momento da independência dos seus membros, no que
deverá sempre obedecer ao previsto nas normas legais ou regulamentares em cada momento aplicáveis, devendo, para
além dessa obediência, a apreciação ser ainda expressamente fundamentada quando divirja de critérios constantes de
recomendações que a sociedade deva tomar em conta sem carácter imperativo.

Artigo 10.°
1. Sem prejuízo do imperativamente disposto na lei e salvo o disposto nos números 3 e 4 deste artigo, o exercício de
funções em qualquer corpo social é incompatível com:
a) a qualidade de pessoa colectiva concorrente da EDP ou de sociedade em relação de
domínio ou de grupo com esta;
b) a qualidade de pessoa, singular ou colectiva, relacionada com pessoa colectiva
concorrente da EDP;
c)

o exercício de funções, de qualquer natureza ou a qualquer título, designadamente
por investidura em cargo social, por contrato de trabalho ou por contrato de prestação
de serviço, em pessoa colectiva concorrente ou em pessoa colectiva relacionada com
pessoa colectiva concorrente da EDP;

d) a indicação, ainda que apenas de facto, para membro de corpo social por pessoa
colectiva concorrente ou pessoa, singular ou colectiva, relacionada com pessoa colectiva
concorrente da EDP.

2. Para efeitos dos presentes estatutos, considera-se como pessoa relacionada com pessoa colectiva concorrente:
a) aquela cujos direitos de voto sejam imputáveis a esta última nos termos do artigo 20.° do Código dos Valores
Mobiliários ou disposição que o venha a modificar ou substituir;
b) aquela que, directa ou indirectamente, detenha, em pessoa colectiva concorrente, em sociedade com ela em relação
de domínio ou de grupo, tal como configurada no artigo 21.° do Código dos Valores Mobiliários, ou em
dependência, directa ou indirecta, da mesma sociedade, participação igual ou superior a 10% dos direitos de voto
correspondentes ao capital social da sociedade participada.

3. Na medida do permitido por lei, a incompatibilidade prevista nos números anteriores não se aplica às pessoas
colectivas concorrentes em que a EDP detenha uma participação igual ou superior a 50% do respectivo capital social
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ou direitos de voto ou às pessoas singulares que exerçam funções de qualquer natureza ou a qualquer título, ou que
sejam indicadas, ainda que apenas de facto, nessas pessoas colectivas concorrentes, quando a investidura em cargo
social de pessoa colectiva concorrente ou o contrato com pessoa colectiva concorrente hajam sido efectuados com base em
indicação da EDP ou de sociedade por si dominada.

4. Sem prejuízo do disposto nos números 5 e 6, as incompatibilidades referidas nos números anteriores poderão não se
aplicar também ao exercício de funções como membro do conselho geral e de supervisão, na medida do permitido por
lei, mediante autorização dada por deliberação prévia, tomada por maioria de dois terços dos votos emitidos, da
assembleia geral que proceder à eleição, devendo a relação de concorrência encontrar-se expressamente referida e
precisamente identificada na proposta de designação e podendo a deliberação de autorização ser subordinada a
condições, nomeadamente à verificação de uma presença no capital social da EDP de não mais de 10%.

5. O membro do conselho geral e de supervisão eleito nos termos do número 4 deste artigo não poderá assistir ou
participar nas reuniões, ou nas partes de reuniões, em que sejam discutidas matérias com risco ou sensibilidade
concorrencial, designadamente matérias com incidência nos mercados em que exista concorrência com a EDP, nem ter
acesso à respectiva informação e documentação, cabendo ao conselho geral e de supervisão velar pelo cumprimento da
presente norma, podendo decidir a qualificação como matéria com risco ou sensibilidade concorrencial.

6. Para além do especialmente disposto nestes estatutos, aplicar-se-ão sempre, em todos os corpos sociais e actividade
da sociedade, as normas legais e regulamentares destinadas a prevenir a intervenção em situação de conflito de
interesses.

7. Para efeitos dos presentes estatutos, considera-se como pessoa colectiva concorrente a pessoa colectiva que exerça,
directa ou indirectamente, actividade concorrente com actividade desenvolvida pela EDP, ou por sociedade na qual a
EDP detenha participação igual ou superior a 50% do respectivo capital social ou dos direitos de voto, em Portugal
ou no estrangeiro, desde que, neste último caso, em mercado em que a EDP, ou sociedade dominada, exerça
actividade através de um estabelecimento estável.

8. Para efeitos dos presentes estatutos, considera-se que exerce indirectamente actividade concorrente com a EDP a
pessoa colectiva que, directa ou indirectamente, participe ou seja participada em, pelo menos, dez por cento do capital
ou dos direitos de voto de sociedade que exerça alguma das actividades desenvolvidas pela EDP, ou por sociedade
dominada.

9. O disposto no número 6 deste artigo aplicar-se-á igualmente aos membros de comissões específicas criadas por
corpos sociais que não sejam titulares de nenhum destes, e relativamente aos quais, se o fossem, se verificaria qualquer
uma das incompatibilidades estabelecidas neste artigo.

10. Não será considerado como pessoa colectiva concorrente da EDP o accionista que, individualmente, seja titular de
acções representativas de, pelo menos, 20% do respectivo capital social e que, directamente ou através de pessoa
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colectiva em relação de domínio, celebre e mantenha em vigor com a sociedade acordo de parceria estratégica para
cooperação empresarial, de médio ou longo prazo, nas actividades de produção, distribuição ou comercialização de
energia eléctrica ou gás natural, aprovado nos termos legais e estatutários com o parecer prévio favorável do Conselho
Geral e de Supervisão.”

“Artigo 16.°
1. O conselho de administração executivo é composto por um número de membros fixado pela assembleia geral que os
eleger.

2. O número de membros fixado nos termos do número anterior deverá ser entre um mínimo de cinco e um máximo
de oito.

3. O presidente do conselho de administração executivo é escolhido pela assembleia geral, de entre os administradores
eleitos, e dispõe de voto de qualidade.

4. Quando o conselho for composto por um número par de administradores, nas faltas ou impedimentos temporários
do presidente tem voto de qualidade o vice-presidente ou, se este não for designado, o membro de conselho de
administração executivo ao qual tenha sido atribuído esse direito no respectivo acto de designação.

Artigo 17.°
1. Ao conselho de administração executivo compete:
a)

fixar os objectivos e as políticas de gestão da empresa e do grupo;

b)

elaborar os planos de actividade e financeiros anuais;

c)

gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações relativos ao objecto social que não caibam na

competência atribuída a outros órgãos da sociedade;

d)

representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, podendo desistir, transigir e confessar em

quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

e)

adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou onerar direitos ou bens imóveis;

f)

constituir sociedades e subscrever, adquirir, onerar e alienar participações sociais;

g)

deliberar sobre a emissão de obrigações e outros valores mobiliários nos termos da lei e dos presentes

estatutos, devendo observar limites quantitativos anuais que sejam fixados pelo conselho geral e de supervisão;
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h)

estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e as normas de funcionamento interno,

designadamente sobre pessoal e sua remuneração;

i)

constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes, incluindo os de substabelecer;

j)

designar o secretário da sociedade e o respectivo suplente;

l)

contratar o auditor externo indicado pelo conselho geral e de supervisão nos termos

m)

da alínea q) do número 1 do artigo 22.° destes estatutos, e exonerá-lo sob indicação do conselho geral e de

supervisão;

n)

exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela assembleia geral;

o)

estabelecer um regimento próprio que fixe as regras do seu funcionamento interno.

2. A aprovação do plano estratégico da sociedade e a realização pela sociedade ou sociedades dominadas pela EDP
das operações a seguir indicadas serão sujeitas a parecer prévio favorável do conselho geral e de supervisão:

a)

aquisições e alienações de bens, direitos ou participações sociais de valor económico significativo;

b)

contratação de financiamentos de valor significativo;

c)

abertura ou encerramento de estabelecimentos ou partes importantes de estabelecimentos e extensões ou

reduções importantes da actividade;

d)

outros negócios ou operações de valor económico ou estratégico significativo;

e)

estabelecimento ou cessação de parcerias estratégicas ou outras formas de cooperação duradoura;

f)

projectos de cisão, fusão ou transformação;

g)

alterações ao contrato de sociedade, incluindo a mudança de sede e aumento de capital, quando sejam da

iniciativa do conselho de administração executivo.

Artigo 18.°
1. Compete especialmente ao presidente do conselho de administração executivo:
a)

representar o conselho de administração executivo;

b)

coordenar a actividade do conselho e convocar e presidir às respectivas reuniões;
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c)

zelar pela correcta execução das deliberações do conselho.

2. O presidente do conselho de administração executivo tem direito de assistir, sempre que o julgue conveniente, às
reuniões do conselho geral e de supervisão, salvo quando se trate da tomada de deliberações no âmbito das
competências previstas na alínea o) do número 1 do artigo 22.° destes estatutos e, em geral, em quaisquer situações de
conflito de interesses.

Artigo 19.°
1. A sociedade vincula-se perante terceiros:
a)

pela assinatura de dois administradores;

b)

pela assinatura de um dos administradores dentro dos limites da delegação de poderes conferida pelo

conselho;

c)

pela assinatura de procuradores quanto aos actos ou categorias de actos definidos nas correspondentes

procurações.

2. O conselho de administração executivo pode deliberar que certos documentos da sociedade sejam assinados por
processos mecânicos ou por chancela.

Artigo 20.°
1. O conselho de administração executivo fixará a periodicidade das suas reuniões ordinárias, sendo, no entanto,
obrigatória uma reunião bimensal e reunirá extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente, por dois
administradores ou a pedido do conselho geral e de supervisão.

2. O conselho de administração executivo não pode deliberar sem que esteja presente a maioria dos seus membros.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os administradores podem estar presentes e intervir nas reuniões do
conselho de administração executivo através de meios de comunicação que assegurem, em tempo real, a transmissão e
recepção simultâneas de voz ou de voz e imagem, desde que essa forma de intervenção seja aprovada, por maioria de
dois terços dos participantes, no início da respectiva reunião.

4. Não é permitida a representação por cada administrador de mais de um administrador em cada reunião.
5. Os membros do conselho de administração executivo que não possam estar presentes na reunião poderão, em caso
de deliberação considerada urgente pelo presidente, expressar o seu voto por carta a este dirigida.

191

6. As faltas seguidas ou interpoladas de qualquer administrador a mais de metade das reuniões ordinárias do
conselho de administração executivo realizadas durante um ano civil, sem que as respectivas justificações sejam aceites
por este órgão, conduzem a uma falta definitiva do respectivo administrador.

7. A falta definitiva, tal como estabelecida no número anterior, deve ser declarada pelo conselho de administração
executivo, procedendo-se, em consequência, à substituição do administrador em causa nos termos da lei e dos presentes
estatutos.

Artigo 21.°
1. O conselho geral e de supervisão é composto por um número de membros efectivos não inferior a nove mas sempre
superior ao número de administradores, incluindo os referidos nos números seguintes, eleitos por um mandato de três
anos.

2. É por inerência membro do conselho geral e de supervisão o presidente da mesa da assembleia geral.
3. Os accionistas ou grupos de accionistas titulares de acções representativas de um mínimo de 10% e um máximo de
20% do capital da sociedade poderão subscrever listas para eleição isolada de um membro do conselho geral e de
supervisão, aplicando-se as regras seguintes:

a)

cada lista deve propor pelo menos duas pessoas elegíveis para o cargo a preencher, considerando-se eleita a
pessoa da lista mais votada que figure em primeiro lugar;

b)

o mesmo accionista não pode subscrever mais do que uma lista;

c)

se na eleição isolada forem apresentadas listas por mais de um accionista ou grupo de accionistas, a votação
incide sobre o conjunto dessas listas;

d)

havendo proposta para eleição de um membro isolado nos termos das alíneas anteriores, a respectiva eleição
deverá preceder a dos demais membros.

4. Os membros eleitos do conselho geral e de supervisão deverão ser, na sua maioria, independentes, devendo ainda
preencher os demais requisitos, designadamente de formação e competência, previstos nas normas legais ou
regulamentares em cada momento aplicáveis à EDP.

5. As listas de membros para o conselho geral e de supervisão a submeter à assembleia geral dos accionistas podem
incluir, para além da proposta de membros efectivos, uma lista de, pelo menos, dois membros independentes suplentes,
os quais são chamados, pelo presidente do conselho geral e de supervisão, para suprir as faltas definitivas de membros
efectivos, segundo a ordem por que figurem na aludida lista.
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6. A superveniência de motivos que determinem a falta de independência de membros do conselho geral e de supervisão
que tenham essa qualidade importa a caducidade da respectiva designação.

7. Por iniciativa própria ou em caso de solicitação do presidente do conselho de administração executivo para o efeito,
o conselho geral e de supervisão deverá fixar os parâmetros de medida do valor económico ou estratégico das operações
que nos termos do número 2 do artigo 17.° lhe devem ser submetidas para parecer, bem como estabelecer mecanismos
expeditos para emissão de parecer em casos de urgência ou quando a natureza da matéria o justifique e as situações
em que é permitida a dispensa da emissão desse parecer.

8. O presidente do conselho geral e de supervisão representa o conselho geral e de supervisão, coordena as suas
actividades, convoca e preside às respectivas reuniões e zela pela correcta execução das suas deliberações.

9. Na sua falta ou impedimento, o presidente do conselho geral e de supervisão será substituído pelo respectivo vicepresidente, se o houver, ou, na falta deste, por quem a assembleia ou o conselho geral e de supervisão, com sujeição a
ratificação pela assembleia geral imediata, designar.

10. O presidente do conselho geral e de supervisão ou, na sua ausência ou impedimento, um membro delegado por este
órgão designado para o efeito poderá, sempre que o julgue conveniente, e sem direito de voto, assistir às reuniões do
conselho de administração executivo e participar em discussão de matérias a submeter ao conselho geral e de
supervisão.

Artigo 22.°
1. Compete em especial ao conselho geral e de supervisão, para além do disposto na lei:
a)

acompanhar em permanência a actividade da administração da sociedade e sociedades dominadas e prestar a
respeito dela aconselhamento e assistência ao conselho de administração executivo, designadamente no que
concerne à estratégia, consecução de objectivos e cumprimento de normas legais aplicáveis;

b) emitir parecer sobre o relatório de gestão e contas do exercício;
c)

proceder ao acompanhamento permanente da actividade do revisor oficial de contas e do auditor externo da
sociedade e pronunciar-se, no que ao primeiro respeita, sobre a respectiva eleição ou designação, sobre a sua
exoneração e sobre as suas condições de independência e outras relações com a sociedade;

d) acompanhar de forma permanente e avaliar os procedimentos internos relativos a matérias contabilísticas e
auditoria, bem como a eficácia do sistema de gestão de risco, do sistema de controlo interno e do sistema de
auditoria interna, recepção e tratamento de queixas e dúvidas relacionadas, oriundas ou não de colaboradores;

e)

propor à assembleia geral a destituição de qualquer membro do conselho de administração executivo;
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f)

acompanhar a definição de critérios e competências necessárias nas estruturas e órgãos internos da sociedade ou
do grupo ou convenientes a observar e suas repercussões na respectiva composição, bem como a elaboração de
planos de sucessão;

g) providenciar, nos termos da lei, a substituição de membros do conselho de administração executivo em caso de
falta definitiva ou impedimento temporário;

h) emitir, por sua iniciativa ou quando lhe seja solicitado pelo presidente do conselho de administração executivo,
parecer sobre o voto anual de confiança em administradores a que se refere o artigo 455.° do Código das
Sociedades Comerciais;

i)

acompanhar e apreciar questões relativas a governo societário, sustentabilidade, códigos internos de ética e
conduta e respectivo cumprimento e sistemas de avaliação e resolução de conflitos de interesses, incluindo no
que respeita a relações da sociedade com accionistas e emitir pareceres sobre estas matérias;

j)

obter os meios, financeiros ou de outra natureza, que razoavelmente entender necessários à sua actividade e
solicitar ao conselho de administração executivo a adopção das medidas ou correcções que entenda pertinentes,
podendo proceder a contratação dos meios necessários ao seu próprio aconselhamento independente, se
necessário;

l)

receber do conselho de administração executivo informação periódica sobre relações comerciais significativas da
sociedade ou sociedades dominadas com accionistas com participação qualificada e pessoas com eles
relacionadas;

m) nomear a comissão de vencimentos e a comissão de auditoria;
n) representar a sociedade nas relações com os administradores;
o) fiscalizar as actividades do conselho de administração executivo;
p) vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade;
q) seleccionar e substituir o auditor externo da sociedade, dando ao conselho de administração executivo
indicações para este proceder à sua contratação e exoneração;

r)

verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a regularidade dos livros, registos
contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte, assim como a situação de quaisquer bens ou valores
possuídos pela sociedade a qualquer título;

s)

fiscalizar o processo de preparação e divulgação de informação financeira;
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t)

convocar a assembleia geral quando o entenda conveniente;

u) aprovar o respectivo regulamento interno que incluirá as regras de relacionamento com os demais órgãos e
corpos sociais.

2. O conselho geral e de supervisão emitirá parecer prévio sobre as matérias do número 2 do artigo 17.° destes
estatutos.

Artigo 23.°
1. O conselho geral e de supervisão poderá criar comissões especializadas ou de acompanhamento, para além das
previstas na lei, designadamente em matéria de governo societário e sustentabilidade.

2. O conselho geral e de supervisão delegará em comissão de auditoria, constituída pelo menos por três membros
independentes com qualificação e experiência adequadas, além de outras previstas na lei, as competências previstas nas
alíneas b) a d), r) e s) do número 1 do artigo 22.º destes estatutos.

3. A comissão de auditoria será presidida pelo presidente do conselho geral e de supervisão no caso de este ser um
membro independente.

Artigo 24.°
1. O conselho geral e de supervisão reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por trimestre e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente, por iniciativa própria ou mediante solicitação de
qualquer dos seus membros, do conselho de administração executivo ou do respectivo presidente.

2. Um membro do conselho geral e de supervisão pode fazer-se representar numa reunião por outro membro, mediante
carta dirigida ao presidente, com as seguintes limitações:

a)

cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais de uma vez;

b) cada membro não pode representar mais de um membro;
c)

os membros independentes não podem representar nem ser representados por membros não independentes.

3. Os membros podem estar presentes e intervir nas reuniões do conselho geral e de supervisão através de meios de
comunicação que assegurem, em tempo real, a transmissão e recepção de voz ou de voz e imagem, devendo ser
assegurada a autenticidade das declarações e a segurança das comunicações, procedendo-se ao registo do seu conteúdo e
dos respectivos intervenientes.
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4. Os membros que não possam estar presentes ou fazer-se representar na reunião do conselho geral e de supervisão,
em caso de deliberação considerada urgente pelo respectivo presidente, podem expressar o seu voto por correspondência,
postal ou electrónica, dirigida a este.

Artigo 25.°
A sociedade terá um revisor oficial de contas, com os poderes e os deveres estabelecidos na lei.”
8.8. Estrutura Organizativa do Emitente
A EDP é uma sociedade aberta, cujas acções ordinárias são negociadas publicamente no mercado
regulamentado da Euronext. A EDP está estabelecida em Portugal, constituída de acordo com a lei
portuguesa e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 500.697.256.
A sua sede social localiza-se na Av. 24 de Julho, n.º 12, 1249-300 Lisboa, Portugal e o seu número
de telefone é o +351210012500.
A EDP é uma empresa de serviços públicos essenciais integrada verticalmente. Com base na sua
própria avaliação das informações publicadas por outras sociedades, e relacionadas com as mesmas,
que operam nos sectores relevantes, a EDP acredita que é o maior produtor, distribuidor e
fornecedor de electricidade em Portugal, a terceira maior sociedade de produção de electricidade na
Península Ibérica e um dos maiores distribuidores de gás na Península Ibérica. A EDP mantém
operações de electricidade e gás significativas em Espanha e, com base na sua própria avaliação dos
números de produção de energia eólica publicados pelos operadores de primeira linha do mercado
de energia eólica de acordo com fornecedores de dados do mercado da energia, a EDP acredita que
é um dos maiores operadores de energia eólica no mundo em termos de produção de electricidade,
tendo instalações para produção de energias renováveis na Península Ibérica, Estados Unidos,
Brasil, Canadá, França, Bélgica, Itália, Polónia e Roménia, estando a desenvolver parques eólicos no
Reino Unido e no México. Tem também actividades de distribuição, produção e comercialização de
electricidade no Brasil e produz energia solar fotovoltaica nos Estados Unidos, Roménia e Portugal.
Abaixo, um organograma resumido e simplificado do Emitente:
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Península Ibérica

EDP Renováveis

EDP Brasil

Produção de Electricidade
EDP Produção

EDP Renováveis

Energest

HC Energía

EDP Lajeado
Enerpeixe
Pecém

Distribuição de Electricidade e Gás
EDP Distribuição

Escelsa

HC Energía

Bandeirante

EDP Gás Distribuição
Naturgas

Comercialização de gás e electricidade
EDP Comercializadora

EDP Comercial
HC Energía
EDP Serviço Universal

Em termos históricos, a actividade principal da EDP tem sido a produção, distribuição e
comercialização de electricidade em Portugal. Dada a proximidade geográfica de Espanha e o seu
quadro regulamentar, o mercado de electricidade da Península Ibérica tornou-se o mercado
doméstico natural da EDP, que fez deste mercado o foco principal da sua actividade de energia. À
data do presente Prospecto, as principais subsidiárias da EDP em Portugal incluem a sua sociedade
de produção de electricidade, a EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. (anteriormente
conhecida como CPPE - Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade, S.A.) (“EDP
Produção”), a sua sociedade de distribuição, a EDP Distribuição - Energia, S.A. (“EDP
Distribuição”), e as suas duas sociedades de Comercialização, a EDP Serviço Universal S.A. e a
EDP Comercial, S.A. (“EDP Comercial”). Em Espanha, a principal subsidiária da EDP é a HC
Energia, S.A. (“Hidrocantábrico”), que explora centros electroprodutores e distribui e comercializa
electricidade e gás, principalmente na região das Astúrias, em Espanha.
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No mercado do gás, a EDP detém participações significativas em Portugal e Espanha. Em
Portugal, a EDP detém, através da EDP Gás Ibéria, uma subsidiária da Hidrocantábrico, 97,3 por
cento da EDP Gás Distribuição, S.A. (anteriormente conhecida como “Portgás”), a sociedade de
distribuição de gás natural na região norte de Portugal. Em Espanha, a EDP detém indirectamente
(através da Hidrocantábrico) 100 por cento da Naturgas, uma das maiores sociedades de
distribuição de gás no mercado espanhol em termos de pontos de fornecimento, principalmente na
região das Astúrias e no País Basco. A participação na Naturgas aumentou de 95,0 por cento para
100 por cento, na sequência do exercício pela EDP (através de uma subsidiária), em Julho de 2016,
de uma opção de compra da participação remanescente detida pela Ente Vasco De La Energia na
Naturgas.
A EDP alavancou a sua forte plataforma ibérica de energias renováveis e, após a aquisição da
EDPR NA em 2007, e com base na sua própria avaliação dos números de produção de energia
eólica publicados pelos operadores de primeira linha do mercado de energia eólica de acordo com
fornecedores de dados do mercado de energia, a EDP acredita que se tornou um dos maiores
operadores de energia eólica no mundo em termos de produção de electricidade. Os seus activos de
energia eólica são detidos através da sua subsidiária EDP Renováveis, da qual detém uma
participação de 77,5 por cento. A EDP Renováveis está cotada no mercado regulamentado
Euronext Lisbon desde a sua oferta pública inicial a 4 de Junho de 2008. A EDP Renováveis
construiu plataformas de crescimento significativas nos mercados europeus e dos EUA para o
desenvolvimento e exploração de centros electroprodutores que produzem electricidade utilizando
recursos renováveis, sobretudo o vento. A EDP Renováveis opera actualmente 9,4 GW de activos
de produção, compreendendo parques eólicos onshore em Espanha, Portugal, Estados Unidos,
Brasil, Canadá, França, Bélgica, Itália, Roménia e Polónia. A EDP Renováveis tem vários projectos
eólicos em diferentes fases de construção e desenvolvimento nestes países, bem como no México e
no Reino Unido. Actualmente, a EDP Renováveis pretende expandir as suas actividades para
outros países.
No Brasil, além da actividade de produção de energia renovável, a EDP tem actividades
significativas de produção e distribuição de electricidade nos estados de São Paulo, Espírito Santo,
Tocantins, Ceará e Mato Grosso do Sul, por via da sua participação de 51,1 por cento na EDP
Brasil, uma sociedade cotada na Bolsa de São Paulo. Em Julho de 2011, a EDP vendeu 21,9
milhões de acções da EDP Brasil numa oferta de distribuição secundária (reduzindo a sua
participação de 64,8 por cento para 51,1 por cento) a um preço por acção de 37 R$, resultando na
obtenção de receitas brutas de cerca de 811 milhões de reais. Além disso, em Julho de 2016, a EDP
Brasil aumentou o seu capital social em 1.500 milhões de reais com a emissão de 130.434.782 novas
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acções ordinárias. A EDP comprou cerca de 780 milhões de reais de acções ordinárias e,
consequentemente, a sua participação na EDP Brasil aumentou para 51,2 por cento.
A EDP Brasil detém a maioria dos investimentos da EDP no sector da electricidade brasileiro,
incluindo as suas principais subsidiárias de distribuição Empresa Bandeirante de Energias, S.A.
(“Bandeirante”) e Espírito Santo Centrais Eléctricas (“Escelsa”), as suas principais subsidiárias de
produção Energest S.A. (“Energest”), EDP Lajeado Energia S.A. (“EDP Lajeado”), Enerpeixe S.A.
(“Enerpeixe”), a sua subsidiária Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (“Pecém”), e os seus
investimentos na Companhia Energética de Jari-Ceja (“Jari”), Empresa de Energia Cachoeira
Caldeirão, S.A. (“Cachoeira Caldeirão”) e Energia São Manoel, S.A. (“São Manoel”), e a sua
subsidiária

de

comercialização

EDP

–

Comercializadora

de

Energia

S.A.

(“EDP

Comercializadora”). A EDP Brasil detém 100 por cento de cada uma destas sociedades, com
excepção da EDP Lajeado e Enerpeixe, nas quais detém 55,9 por cento e 60 por cento,
respectivamente; Jari e Cachoeira Caldeirão, nas quais detém 50,0 por cento; e São Manoel na qual
detém 33,334 por cento. Adicionalmente, a EDP Lajeado detém uma participação de 73 por cento
na Investco S.A. (“Investco”). A Investco é proprietária da central hidroeléctrica de Lajeado em
Tocantins, Brasil.
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9. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMITENTE
9.1. Principais actividades e principais mercados
Em termos históricos, a electricidade tem sido a actividade principal da EDP. As suas operações
abrangem actividades significativas de produção, distribuição e comercialização de electricidade na
Península Ibérica, juntamente com a produção de energias renováveis na Europa, América do
Norte e Brasil. Também tem actividades de produção, distribuição e comercialização de
electricidade no Brasil.
Adicionalmente, a EDP acredita que é uma das maiores sociedades no mercado de distribuição de
gás natural na Península Ibérica.
Nos últimos anos, a EDP tem apresentado o seu negócio dividido em cinco grandes segmentos,
nomeadamente: produção contratada de longo prazo na Península Ibérica, actividades liberalizadas
de geração eléctrica e comercialização de electricidade e gás na Península Ibércia, redes reguladas de
electricidade e gás na Península Ibérica, produção renovável da EDP Renováveis e, por último,
todo o negócio da EDP Brasil. As diferentes actividades operacionais são assim descritas neste subcapítulo, mostrando-se para quantificação, a partição do EBITDA do Grupo EDP nos períodos
analisados por segmento.
Milhões de euros
Produção Contratada Longo Prazo na Peninsula Ibérica
Actividades Liberalizadas na Peninsula Ibérica
Redes Reguladas na Peninsula Ibérica
EDP Renováveis
EDP Brasil
Outros
Consolidado
* Reexpresso devido à adopção da IFRS 10 e 11

9 Meses 2016 9 Meses 2015
395
458
749
847
464
-21
2.893

466
276
810
782
655
2
2.991

2015

2014

2013*

583
364
1.031
1.142
857
-52
3.924

671
416
1.042
903
619
-9
3.642

717
333
1.023
921
601
3
3.598

Produção de Electricidade na Península Ibérica
Sendo o maior produtor, distribuidor e fornecedor de electricidade em Portugal em termos de
GWh de electricidade produzida, distribuída e comercializada, respectivamente, a EDP ocupa
actualmente uma posição de liderança no mercado português de electricidade, de acordo com o
regulador independente ERSE. A 30 de Setembro de 2016, o Grupo EDP representava 56 por
cento da capacidade instalada no Sistema Eléctrico Nacional português e 99 por cento da rede de
distribuição de electricidade em Portugal continental.
Em Portugal continental, o consumo total de electricidade no período de nove meses findo a 30 de
Setembro de 2016 atingiu 36,9 TWh, representando um aumento, face ao período homólogo do
ano anterior, de 0,3 por cento (embora, quando ajustado em relação à temperatura e aos dias úteis,
tenha havido um aumento face ao período homólogo do ano anterior de 0,4 por cento). Em 2015,
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o consumo situou-se nos 49TWh (+0,3 face a 2014), em 2014 nos 48,8TWh (-0,7% face a 2013), e
em 2013 nos 49,2 TWh (+0,2% face a 2012).
Com base nos relatórios da Red Eléctrica de España, S.A. (“REE”), em Espanha continental, o
consumo total de electricidade no período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016 atingiu
187,8 TWh, 0.1% acima do período homólogo do ano anterior (quando ajustado em relação à
temperatura e aos dias úteis, houve um decréscimo de 0,1 por cento face ao período homólogo do
ano anterior). No ano de 2015, o consumo situou-se nos 248TWh (+1,8% face a 2014), em 2014
nos 243,5 TWh (-1,1% face a 2013), e em 2013 nos 246,4TWh (-2,2% face a 2012).

Portugal
Produção ordinária
Através da sua subsidiária EDP Produção, o Grupo EDP tem uma forte presença na produção de
electricidade em regime ordinário em Portugal.
A 30 de Setembro de 2016, as instalações de produção da EDP Produção em Portugal, excluindo a
produção em regime especial, tinham uma capacidade máxima total de 8,993 MW, 64,2 por cento
da qual foi representada por instalações hidroeléctricas, 22,7 por cento por instalações de gás
natural e 13,1 por cento por instalações a carvão.
A 30 de Junho de 2016, as instalações de produção da EDP Produção em Portugal, excluindo a
produção em regime especial, tinham uma capacidade máxima total de 8.979 MW, 64,2 por cento
da qual foi representada por instalações hidroeléctricas, 22,7 por cento por instalações de gás
natural e 13,1 por cento por instalações a carvão.
A EDP não é proprietária nem explora quaisquer instalações nucleares em Portugal.
No período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016, a produção líquida de electricidade em
regime ordinário da EDP Produção atingiu 21,0 TWh no regime comum, o que representou um
aumento de 33 por cento face ao período homólogo do ano anterior. Por outro lado, no período de
seis meses findo a 30 de Junho de 2016, a produção líquida de electricidade em regime ordinário da
EDP Produção atingiu 15,16 TWh no regime comum, o que representou um aumento de 37,7 por
cento face ao período homólogo do ano anterior. Em 2015, a produção eléctrica atingiu os 20.98
TWh, em 2014 os 23 TWh, e em 2013 os 21,46 TWh.
O portfólio hidroeléctrico actual da EDP em Portugal inclui mais de 41 instalações, sendo cada
instalação classificada num dos três centros de produção, que geralmente correspondem aos três
locais regionais em Portugal onde estas instalações estão localizadas. Além disso, estas instalações
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em Portugal consistem em 100 grupos operacionais, uma categorização separada com base no
número e tipos de turbinas operadas nestas instalações que conferem à EDP flexibilidade para
reduzir o número de turbinas necessárias para satisfazer a procura. Estas operações são controladas
a partir de um centro de comando remoto, localizado no Peso da Régua, em Portugal.
Em Abril de 2008, a EDP pagou 759 milhões de euros por direitos de concessão após o fim dos
CMEC relativamente às centrais hidroeléctricas de 4.094 MW actualmente sob este regime,
formalizando os direitos de concessão, em média, por um período adicional de 26 anos.Em 2008, a
EDP ganhou o concurso internacional para a concessão relativa à central hidroeléctrica de Foz Tua
(263 MW), contra um pagamento de 53 milhões de euros por um prazo de 75 anos. Em 2007, a
EDP Produção formalizou a subconcessão para explorar as estações hidroeléctricas no Alqueva
(256 MW ao abrigo da produção em regime comum) por um período de 35 anos, implementando
assim um direito concedido na década de 1970 e compensando a EDIA, a gestora do sistema
hídrico do Alqueva, num montante inicial de 195 milhões de euros. No final de 2011, entraram em
serviço as remodelações dos centros electroprodutores de Picote (246 MW) e Bemposta (191 MW)
e, no final de 2012, do Alqueva (256 MW). A nova central hidroeléctrica de Ribeiradio (74 MW) e a
central a jusante de Baixo Sabor (35 MW) entraram em serviço durante os primeiros seis meses de
2015. A remodelação da central hidroeléctrica de Salamonde (207 MW) e a central a montante de
Baixo Sabor (153 MW) entraram em serviço durante o primeiro trimestre de 2016. A EDP está
actualmente a construir duas centrais hidroeléctricas: a remodelação da central hidroeléctrica de
Venda Nova (756 MW), que deverá estar operacional durante o último trimestre de 2016; e a nova
central hidroeléctrica de Foz-Tua (263 MW), com entrada em funcionamento prevista para o início
de 2017.
A infraestrutura e operações em Portugal de centrais térmicas da EDP consistem em quatro centros
electroprodutores, sendo o maior a central a carvão em Sines, com uma capacidade instalada de
1.180 MW ao abrigo dos CMEC até 2017. Os restantes centros electroprodutores são instalações
CCGT localizadas no Carregado (CCGT do Ribatejo) e na Figueira da Foz (CCGT de Lares I e II).
A CCGT de Lares entrou em serviço com as suas duas unidades de produção em Outubro e
Novembro de 2009 com uma capacidade instalada de 863 MW.
Para reduzir as emissões das suas centrais térmicas existentes, a EDP instalou equipamento DeSOx
e DeNOx em Sines. A EDP também se encontra actualmente a avaliar novas tecnologias de
sequestro de CO2.
O desempenho do mercado de electricidade da Península Ibérica é gerido centralmente pela
Unidade de Negócios de Gestão de Energia, que supervisiona a posição financeira das centrais
eléctricas da região, bem como os perfis de risco a curto e médio prazo. Além das centrais no
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segmento desregulado, esta supervisão também envolve a gestão de centros electroprodutores
abrangidos pelos CMEC, quer em termos de gestão de vendas da energia produzida no mercado,
quer em termos de fornecimento de combustível a estes centros electroprodutores.
Produção em regime especial - excluindo a energia eólica
A produção em regime especial da EDP (excluindo a energia eólica) em Portugal é realizada pela
EDP Produção, que explora as centrais mini-hídricas da Pebble Hydro e EDP Small Hydro e o
centro electroprodutor de cogeração da Fisigen. A 30 de Setembro de 2016, o Grupo EDP tinha
uma capacidade instalada de produção em regime especial de 184 MW (com exclusão da energia
eólica), 87% por cento da qual era representada por centrais mini-hídricas e 13% por capacidade de
cogeração. A 31 de Dezembro de 2015, a capacidade instalada de produção em regime especial do
Grupo EDP era de 188 MW, em 2014 de 181 MW, e em 2013 de 181 MW.
O portfólio hidroeléctrico de produção em regime especial actual é composto por 69 grupos de
produção em 40 centros electroprodutores. No período de nove meses findo a 30 de Junho de
2016, a produção líquida de electricidade proveniente de centrais mini-hídricas em Portugal atingiu
0,64 TWh face a 0,37 TWh no mesmo período do ano anterior. Para os períodos de 2015, 2014 e
2013, a produção proveniente das centrais mini-hídricas localizadas em Portugal situou-se nos 0,35
TWh, 0,631TWh e 0,58TWh,, respectivamente.

Espanha
Através da sua subsidiária Hidrocantábrico, o Grupo EDP está presente na produção de
electricidade em regime comum nas seguintes regiões de Espanha: Astúrias, Navarra e Guadalajara.
A 30 de Setembro de 2016, a Hidrocantábrico tinha uma capacidade instalada total de 3.528 MW,
com cerca de 48,1 por cento correspondendo a instalações CCGT, 34,7 por cento a instalações a
carvão, 12,1 por cento a instalações hidroeléctricas e 0,7 por cento a instalações de cogeração e de
conversão de resíduos em energia. A Hidrocantábrico também detém uma participação de 15,5 por
cento na Central Nuclear Trillo I, A.I.E., que detém a central nuclear de Trillo, correspondente a
156 MW da capacidade líquida da central de 1.003 MW. Esta capacidade instalada mantinha-se em
Junho de 2016 e nos anos anteriores diferia apenas por ainda incluir a central de Soto II (239MW)
entretanto encerrada no final de 2015.
No período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016, a produção líquida de electricidade
proveniente da Hidrocantábrico atingiu 3,88 TWh, o que representou uma diminuição de 37 por
cento face ao período homólogo do ano anterior.
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No período de seis meses findo a 30 de Junho de 2016, a produção líquida de electricidade
proveniente da Hidrocantábrico atingiu 6,25 TWh,, o que representou uma diminuição de 30,6 por
cento face ao período homólogo do ano anterior.
Em termos de fontes de produção de electricidade no período de nove meses findo a 30 de
Setembro de 2016 pelo Grupo EDP em Espanha, (i) a produção de energia hidroeléctrica totalizou
0,8 TWh, um aumento de 23,4 por cento face ao mesmo período do ano anterior, (ii) a produção a
carvão totalizou 3,51 TWh, uma diminuição de 44 por cento face ao mesmo período do ano
anterior, (iii) o ciclo combinado a gás atingiu 0,91 TWh, um aumento de 21,4 por cento face ao
mesmo período do ano anterior, (iv) a produção de energia nuclear atingiu 0,9 TWh, um aumento
de 1 por cento face ao mesmo período do ano anterior e (v) a cogeração e conversão de resíduos
em energia atingiu 0,09 TWh.. Relativamente aos anos de 2015, 2014 e 2013, a produção da EDP
Espanha, agregando as várias tecnologias, situou-se nos 12,12 TWh, 9,22 TWh e 9,89 TWh,
respectivamente.
Para reduzir as emissões das suas centrais térmicas existentes, cerca de 72 por cento do portfólio de
carvão terá equipamento DeSOx/DeNOx, utilizado para controlar as emissões de operações, a
partir de 2017.
Distribuição de electricidade e gás natural na Península Ibérica
O Grupo EDP dedica-se à actividade de distribuição de electricidade e gás natural através da EDP
Distribuição e da EDP Gás Distribuição, em Portugal, e através da Hidrocantábrico e da Naturgas
em Espanha.

Portugal
Distribuição de electricidade
A EDP Distribuição é a sociedade portuguesa regulada de distribuição de electricidade da EDP,
agindo ao abrigo de uma concessão de serviço público.
Nas suas actividades de distribuição, a EDP Distribuição realiza cerca de 99 por cento da
distribuição local de electricidade em Portugal. Actualmente, conta com mais de 225.000
quilómetros de rede e, no período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016, a EDP
Distribuição distribuiu 33,41 TWh de electricidade (mais 0,1 por cento face ao período homólogo),
num total de 6,1 milhões de pontos de fornecimento. A 30 de Junho de 2016, a EDP Distribuição
distribuiu 22,29 TWh de electricidade num total de 6,1 milhões de pontos de fornecimento. A 31 de
Dezembro de 2015, a electricidade distribuída totalizou 44,2 TWh; em 2014, este montante atingiu
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os 43,81 TWh e, em 2013, os 43,86 TWh. O número de pontos de fornecimento manteve-se estável
nos 6,1 milhões entre 2013 e 2015.
Qualidade de serviço
A qualidade do serviço técnico da EDP é medida pelo indicador “Tempo de Interrupção
Equivalente da Potência Instalada” (“TIEPI”), que mede a quantidade específica de tempo de
interrupção que lhe é imputável. No período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016, o
TIEPI diminuiu dois minutos face ao período homólogo. No período de seis meses findo a 30 de
Junho de 2016, o TIEPI aumentou quatro minutos face ao período homólogo do ano anterior,
reflectindo as condições meteorológicas adversas em 2016.
Em 2015, o TIEPI desceu dos 60 minutos registados em 2014 para 54 minutos, tendo-se
verificado, em 2014, uma descida de 23 minutos face ao período homólogo.
A EDP tem continuado a investir na manutenção dos seus sistemas e continua a empreender novas
iniciativas técnicas e organizacionais que permitiram à sua rede ter um desempenho adequado,
apesar das condições meteorológicas adversas. A EDP está particularmente focada nas regiões
portuguesas que registaram níveis de qualidade de serviço comparativamente mais baixos, com
planos de melhoria específicos que incluem a manutenção, reestruturação e reforço das redes.
InovGrid
A EDP acredita que as redes inteligentes têm o potencial de ajudar os ORD a enfrentar os desafios
técnicos colocados pelas novas tecnologias, como a produção dispersa e os veículos eléctricos,
contribuindo simultaneamente para os desafios de eficiência e qualidade de serviço sempre
presentes. A evolução no sentido de uma rede mais inteligente é uma parte cada vez mais
importante da estratégia da EDP Distribuição, estando este processo de transformação a afectar um
grande número de áreas diferentes no seio da sociedade. A InovGrid é o projecto-quadro da EDP
Distribuição para as redes inteligentes que proporciona uma abordagem integrada ao processo de
mudança em curso.
O primeiro marco significativo da InovGrid foi a conclusão de um piloto de cidade inteligente no
concelho de Évora, em 2011. O piloto consistiu na distribuição de contadores inteligentes a 30.000
clientes e na demonstração de diversas funcionalidades e benefícios das redes inteligentes, incluindo
um impacto positivo de 3,9 por cento em eficiência energética. O piloto de Évora atraiu
reconhecimento internacional significativo, incluindo a escolha da InovGrid pelo Centro Comum
de Investigação (“CCI”) da Comissão Europeia para usar o piloto como o estudo de caso único

205

como base para o desenvolvimento das “Orientações para Realizar uma Análise Custo-Benefício de Projectos
de Rede Inteligente” (Relatório EUR 25246 EN).
Na sequência do projecto-piloto em Évora, a EDP Distribuição trabalhou com fabricantes para
melhorar a tecnologia e ampliar o mercado de fornecimento de equipamentos, tendo realizado um
piloto alargado em mais sete concelhos (100.000 contadores inteligentes). A partir de 2016, a EDP
Distribuição iniciou a implementação de contadores inteligentes com alcance nacional, visando a
instalação de contadores inteligentes junto de cerca de 20 por cento de clientes de baixa tensão até
ao final de 2017. A sociedade também decidiu parar a instalação de contadores convencionais e
começar a usar contadores inteligentes em todos os processos em situação de continuidade.
Além da contagem inteligente, a EDP Distribuição está a desenvolver outros aspectos da sua
abordagem de rede inteligente, com projectos tais como a implementação de contagem remota em
todos os locais de transformação e circuitos de iluminação pública e a instalação de dispositivos de
Controlador de Transformador de Distribuição para monitorizar a rede em subestações importantes de
baixa tensão (cerca de 10.000 locais).
A EDP Distribuição participa num grande número de projectos europeus, colaborando
activamente com os seus pares, o sector, o meio académico e os decisores políticos para partilhar
conhecimento e fazer avançar o sistema das redes inteligentes.
Distribuição de gás natural
Em Portugal, a EDP opera no mercado de distribuição de gás natural através da sua participação
indirecta de 97,3 por cento na EDP Gás Distribuição. A EDP Gás Distribuição serve 29 concelhos
na região litoral norte de Portugal.
A 30 de Setembro de 2016, a EDP Gás Distribuição tinha 338 mil pontos de fornecimento e 5.010
quilómetros de rede de distribuição. Os volumes de gás distribuídos aumentaram 3 por cento face
ao período homólogo do ano passado para 5,27 TWh, em consonância com o crescimento de 4 por
cento no número de pontos de fornecimento, em comparação com o mesmo período do ano
anterior.
A 30 de Junho de 2016, a EDP Gás Distribuição tinha 336 mil pontos de fornecimento e 4.951
quilómetros de rede de distribuição. Os volumes de gás distribuídos aumentaram 4 por cento face
ao período homólogo do ano passado para 3,80 TWh, em consonância com o crescimento de 4 por
cento no número de pontos de fornecimento, em comparação com o mesmo período do ano
anterior; este crescimento em comparação com os períodos homólogos do ano passado vem na
sequência do esforço sistemático empreendido para atingir a ligação do cliente à rede existente na
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região operada pela EDP. Em termos de evolução, os pontos de fornecimento aumentaram de 306
mil, em 2013, para 319 mil, em 2014, totalizando 330 mil, em 2015. O volume de gás distribuído foi
de 6,94 TWh em 2013, 6,88 TWh em 2014, e 6,91 TWh em 2015.

Espanha
Distribuição de electricidade
A Hidrocantábrico tem uma infraestrutura de rede eléctrica que cobre as regiões das Astúrias (que
representa a grande maioria da sua rede), Madrid, Valência, Catalunha e Aragão, totalizando 20.411
quilómetros.
A electricidade distribuída no período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016, totalizou
6,92 TWh (mais 1 por cento face ao período homólogo). A electricidade distribuída no período de
seis meses findo a 30 de Junho de 2016, através da rede própria da Hidrocantábrico, ascendeu a
4,64 GWh, um aumento de 0,2 por cento face ao período homólogo do ano anterior. A
electricidade distribuída totalizou 9,15 GWh em 2013, 9,18 GWh em 2014, e 9,17 GWh em 2015. A
rede eléctrica aumentou de 23.293 quilómetros, em 2013, para 20.268 quilómetros, em 2014, e
20.396 quilómetros, em 2015.
A 30 de Setembro de 2016, o negócio de distribuição da Hidrocantábrico tinha 661 mil pontos de
fornecimento, número praticamente estável face ao período homólogo do ano anterior, enquanto
sendo que a 30 de Junho de 2016, o negócio de distribuição da Hidrocantábrico tinha 660.556
pontos de fornecimento, número praticamente estável face ao período homólogo do ano anterior
(um aumento de 0,2 por cento). O número tem, de resto, permanecido estável entre 2013 e 2014,
com 659 mil pontos de fornecimento, alcançando mais de 660 mil em 2015.
Qualidade de serviço
Os investimentos realizados nos últimos anos, bem como as boas práticas de trabalho, permitiram
que a interrupção do fornecimento continuasse a diminuir. Apesar das características topográficas
desfavoráveis na maior parte do seu mercado, a Hidrocantábrico continua a liderar na qualidade de
serviço no sistema eléctrico espanhol. No período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016,
o TIEPI diminuiu oito minutos, face ao período homólogo do ano anterior, para 19 minutos. No
período de seis meses findo a 30 de Junho de 2016, o TIEPI diminuiu nove minutos, face ao
período homólogo do ano anterior, para 12 minutos; estas diminuições ocorreram devido às
condições meteorológicas adversas no primeiro trimestre de 2015. Em 2015, o TIEPI foi de 34
minutos, em 2014 foi de 29 minutos, e em 2013 foi de 38 minutos.

207

Distribuição de gás natural
Em Espanha, a EDP opera no mercado de gás natural através da sua participação na Naturgas,
detida através da Hidrocantábrico. As actividades da Naturgas incluem a distribuição de gás em três
regiões: País Basco, Astúrias e Cantábria, sendo uma das maiores sociedades de distribuição de gás
em Espanha, com 924 mil pontos de fornecimento e 8.032 quilómetros de rede a 30 de Setembro
de 2016. A 31 de Dezembro de 2015, a Naturgas tinha 918.000 pontos de fornecimento e dispunha
de 7.715 quilómetros de rede. Em 2014, o número de pontos de fornecimento era de 1.026 e a rede
totalizava 10.143 quilómetros. Em 2013, o número de pontos de fornecimento era de 1.017 mil e a
rede ascendia a 9.996 quilómetros.
Em Janeiro de 2016, a EDP chegou a acordo com a Repsol, S.A. (“Repsol”), para a aquisição de
activos de distribuição de gás nas áreas em que a Naturgas é o operador da rede. Os activos
adquiridos incluem cerca de 82.000 pontos de fornecimento de gás propano liquefeito (“GPL”). O
preço de transacção acordado representa um valor de 116 milhões de euros, em parte já concluído,
estando a última fase da transacção prevista para breve.
Os volumes de gás distribuídos em Espanha durante os primeiros nove meses de 2016 ascenderam
a 19,78 TWh,, uma diminuição de 6 por cento face ao período homólogo do ano anterior, devido a
condições meteorológicas mais amenas face ao mesmo período no ano anterior. Já durante o
primeiro semestre de 2016 ascenderam a 14,6 TWh, uma diminuição de 7,3 por cento face ao
período homólogo do ano anterior. Adicionalmente, o volume de gás distribuído em Espanha
totalizou 27,09 TWh em 2015, 46,97 TWh em 2014, e 51,54 TWh em 2013.
Comercialização de electricidade e gás natural na Península Ibérica
Na actividade de comercialização de electricidade e gás natural na Península Ibérica, o Grupo EDP
está presente no mercado regulado e liberalizado em ambas as regiões geográficas. Em Portugal, a
EDP comercializa electricidade e gás natural aos clientes quer no mercado liberalizado, através da
EDP Comercial e da EDP Gás.com, quer no mercado regulado através da EDP SU e da EDP Gás
Serviço Universal. Em Espanha, a comercialização de mercado liberalizado é realizada através da
Hidrocantábrico e da Naturgas, enquanto os clientes de último recurso são fornecidos pela HC
CUR.
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Comercialização no mercado regulado
Portugal
O Governo português aprovou o Decreto-Lei n.º 66/2010, de 11 de Junho, e o Decreto-Lei n.º
104/2010, de 29 de Setembro, estabelecendo o fim das tarifas de fornecimento de último recurso a
grandes clientes de gás natural e electricidade (com um consumo anual de gás superior a 10.000m3 e
um fornecimento em muita alta tensão, alta tensão, média tensão e baixa tensão especial) de 2010 e
2011 em diante, respectivamente. Desde então, as tarifas transitórias de fornecimento de último
recurso estão disponíveis para esses clientes de modo a incentivar os clientes portugueses a mudar
para os mercados liberalizados de gás natural e electricidade, um processo que também foi aplicado
aos pequenos clientes de gás natural e electricidade (clientes com um consumo anual de gás inferior
a 10.000m3 e um fornecimento em baixa tensão), a partir do segundo semestre de 2012 (DecretoLei n.º 74/2012 e 75/2012, ambos de 26 de Março).
A electricidade fornecida pelo mercado regulado caiu de 4,4 TWh nos primeiros nove meses de
2015 para 3,2 TWh no mesmo período de 2016, essencialmente devido à mudança dos
consumidores para o mercado liberalizado. Esta trajectória descendente vem-se verificando
temporalmente. A electricidade fornecida pelo mercado regulado caiu de 3,2 TWh no primeiro
semestre de 2015 para 2,3 TWh no primeiro semestre de 2016, essencialmente devido à mudança
dos consumidores para o mercado liberalizado. Em 2015, a electricidade fornecida pelo mercado
regulado totalizou 5,7TWh, valor que, em 2014, se situava nos 9,2 TWh e, em 2013, nos 14,0 TWh.
O total de clientes fornecidos pela EDP SU diminuiu 21 por cento nos primeiros nove meses de
2016 face ao período homólogo do ano anterior para 1.468 milhares e a sua quota de mercado (em
termos de volumes fornecidos) na comercialização de electricidade portuguesa com base na rede
pública caiu de 14 por cento nos primeiros nove meses de 2015 para 10 por cento nos primeiros
nove meses de 2016, devido principalmente à mudança dos consumidores para o mercado
liberalizado.
A EDP Gás Serviço Universal é uma sociedade detida a 100 por cento pela EDP Gás Distribuição
e é o comercializador de último recurso para a área de concessão do noroeste de Portugal, sendo
responsável pela comercialização de gás natural no mercado regulado. A 30 de Setembro de 2016,
por sua vez, a EDP Gás Serviço Universal tinha 53.591 clientes e fornecia 203 GWh (uma
diminuição de 20 por cento face ao período homólogo do ano anterior). A 30 de Junho de 2016, a
EDP Gás Serviço Universal tinha 56.185 clientes e fornecia 203 GWh (uma diminuição de 20,7 por
cento face ao período homólogo do ano anterior). Em 2015 o volume fornecido foi de 0,40 TWh,
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caindo dos 0,60 TWh em 2014 e dos 0,96 TWh em 2013, atestando a queda temporal de volumes o
processo de liberalização que o sector atravessa.
Espanha
Em resultado do processo de liberalização do sector eléctrico, desde Julho de 2009, os clientes de
baixa tensão com potência inferior ou igual a 10 kW podem receber potência por contrato ou
através de um fornecedor de referência, em que a HC CUR é incluída, a uma tarifa determinada
pelo Governo espanhol designada “Preço Voluntário para o Pequeno Consumidor” (“PVPC”).
A 30 de Setembro de 2016, a HC CUR tinha 230 mil clientes. Estes clientes consumiram 0,35 TWh
de electricidade durante o período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016, representando
uma diminuição de 6 por cento face ao período homólogo do ano anterior. Este valor continua a
diminuir à medida que mais clientes migram para o mercado liberalizado. A 30 de Junho de 2016, a
HC CUR tinha 232 mil clientes. Estes clientes consumiram 0,25 TWh de electricidade durante o
período de seis meses findo a 30 de Junho de 2016, representando uma diminuição de 4,5 por cento
face ao período homólogo do ano anterior. O montante de consumo registado, em 2015, neste
mercado e segmento, totalizou 0,5 GWh e o número de clientes atingiu os 230 mil. Em 2014, o
consumo totalizou 0,51 GWh e o número de clientes era de 247 mil. Em 2013, o consumo
registou-se em 0,61 TWh e o número de clientes era de 256 mil.
No que diz respeito à actividade de comercialização de gás, quando as tarifas retalhistas do gás
terminaram em Espanha, em Junho de 2008, os esforços da EDP para mudar clientes do mercado
regulado para o mercado liberalizado foram eficazes (apenas uma pequena percentagem permanece
ainda no regime tarifário de último recurso no mercado liberalizado). Assim, nos primeiros nove
meses de 2016, os volumes de gás fornecidos pela HC CUR diminuíram 19 por cento, para 0,17
TWh, face ao período homólogo do ano anterior. Em 2015, este valor foi de 0,29 TWh e em 2014
de 0,28 GWh.

Comercialização no mercado liberalizado
Portugal
A EDP Comercial manteve a sua liderança no mercado liberalizado em Portugal, tanto pelo
número de clientes, como pelo volume de electricidade comercializada, apesar de um forte aumento
da concorrência. Actualmente, a sociedade segmenta a sua estratégia de marketing em duas áreas
principais: uma centrada em empresas e instituições (“B2B”) e uma que incide sobre clientes
residenciais e pequenas empresas (“B2C”).
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Os 33,34 TWh de electricidade fornecida durante o período de nove meses findo a 30 de Setembro
de 2016 no mercado liberalizado representaram 90,3 por cento do total de energia eléctrica
fornecida em Portugal durante este período, em comparação com 86,3 por cento no mesmo
período do ano anterior. A electricidade vendida pela EDP Comercial no período de nove meses
findo a 30 de Setembro de 2016 ascendeu a 13,6 TWh, representando 40,9 por cento do total de
electricidade vendida no mercado liberalizado em Portugal nesse período, enquanto no período de
nove meses findo a 30 de Setembro de 2015, este valor totalizou 12,8TWh, representando 40,4 por
cento da comercialização em mercado livre.
Já os 20,0 TWh de electricidade fornecida durante o período de seis meses findo a 30 de Junho de
2016 no mercado liberalizado representaram 89,6 por cento do total de energia eléctrica fornecida
em Portugal durante este período, em comparação com 85,7 por cento no mesmo período do ano
anterior. A electricidade vendida pela EDP Comercial no período de seis meses findo a 30 de Junho
de 2016 ascendeu a 9,1 TWh, representando 45,5 por cento do total de electricidade vendida no
mercado liberalizado em Portugal nesse período, enquanto no período de seis meses findo a 30 de
Junho de 2015, este valor totalizou 8,7TWh, representando 41,5 por cento da comercialização em
mercado livre. Apesar da forte concorrência no mercado liberalizado, especialmente no segmento
industrial, e das condições de mercado desafiadoras no segmento residencial, em comparação com
as tarifas reguladas, este aumento da quota de mercado reflecte a estratégia da EDP de aposta em
segmentos mais atractivos. Para referência e histórico, a energia fornecida, em Portugal, pela EDP
Comercial foi de 17,16 TWh em 2015, 15,6 TWh em 2014, e 13,1 TWh em 2013.
A 30 de Setembro de 2016 a EDP Comercial forneceu cerca de 3.969.000 clientes (representando
um aumento de 11 por cento face ao período homólogo). Por outro lado, até 30 de Junho de 2016,
a EDP Comercial forneceu cerca de 3.904.000 clientes (ou cerca de 85 por cento do total de
clientes no mercado liberalizado, 99 por cento dos quais estavam ligados em baixa tensão normal).
Tal representa um aumento de 13 por cento face ao período homólogo do ano anterior (cerca de
3.460.000 clientes até ao final de Junho de 2015), impulsionado principalmente por clientes
residenciais que mudaram do comercializador de último recurso. O ritmo de crescimento acelerou
significativamente no final de 2012 (o que resultou sobretudo de algumas campanhas de marketing
B2C de grande escala - por exemplo, EDP Continente, Casa/Empresa oferta dupla - juntamente
com o processo de eliminação gradual das tarifas reguladas de B2C, inicialmente prevista para 31 de
Dezembro de 2012), o que conduziu a adições líquidas significativas da carteira de clientes durante
as primeiras metades de 2015 (404.000 clientes) e 2016 (191.000 clientes). O número de clientes no
mercado liberalizado era, em Portugal, de 3,7 milhões em 2015, 3,1 milhões em 2014, e 1,9 milhões
em 2013.
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Serviços energéticos
Acresce que a administração da EDP considera que a sua actividade de serviços energéticos
desempenhará um papel cada vez mais importante na retenção de clientes e no fortalecimento das
suas parcerias de longo prazo com a EDP.
A actividade desta área consiste na concepção e implementação de soluções energéticas de valor
acrescentado, tanto para clientes B2B como B2C, que vão desde a eficiência energética e
microprodução à monitorização da qualidade da electricidade e manutenção do equipamento
eléctrico. É também através desta actividade de serviços que a EDP desenvolve as suas iniciativas
ao abrigo do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo (“PPEC”), um plano de eficiência
energética ambicioso, promovido pelo regulador.
Espanha
A 30 de Setembro de 2016, o número total de clientes de electricidade no mercado liberalizado
fornecidos pela Hidrocantábrico e pela Naturgas era de 827 mil (excluindo os fornecedores de
referência), aos quais foram facturados 12,33 TWh de electricidade fornecida nos primeiros nove
meses de 2016, representando um aumento de 9 por cento face ao período homólogo do ano
anterior. A energia vendida representa 7 por cento do total de energia vendida no mercado
liberalizado em Espanha durante esse período. Por outro lado, a 30 de Junho de 2016, o número
total de clientes de electricidade no mercado liberalizado fornecidos pela Hidrocantábrico e pela
Naturgas era de 813 mil (excluindo os fornecedores de referência), aos quais foram facturados 8,1
TWh de electricidade fornecida nos primeiros seis meses de 2016, representando um aumento de
11,4 por cento face ao período homólogo do ano anterior. A energia vendida representa 9 por
cento do total de energia vendida no mercado liberalizado em Espanha durante esse período. Em
2015, o número total de clientes de electricidade no mercado liberalizado fornecidos pela
Hidrocantábrico e pela Naturgas era de 774 mil, aos quais foram fornecidos 15,03 TWh de
electricidade. Estes números foram de 16,8 TWh para 719 mil clientes em 2014, e de 16,4 TWh
para 645 mil clientes em 2013.
O gás natural comercializado pela Naturgas no período de nove meses findo a 30 de Setembro de
2016 foi de 15,67 TWh, representando uma diminuição de 19 por cento face ao período homólogo
do ano anterior, para um total de 847 mil clientes, reflectindo um menor número de oportunidades
comerciais e menos atractivas no mercado grossista e a estratégia da EDP de se focar nos
segmentos de clientes mais atractivos. Já no período de seis meses findo a 30 de Junho de 2016 foi
de 10,26 TWh, representando uma diminuição de 23 por cento face ao período homólogo do ano
anterior, para um total de 843 mil clientes. O volume de gás natural comercializado pela Naturgas
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totalizou 26,59 TWh em 2015, 30,83 TWh em 2014, e 28,55 TWh em 2013. O número de clientes
era, respectivamente, de 837 mil, 832 mil e 796 mil.
EDP Renováveis
A EDP Renováveis é uma empresa com uma posição de destaque a nível global em energia
renovável, sendo a sua receita proveniente principalmente de actividades de energia eólica.
Desenvolve, constrói e explora activos de energia renovável na Europa (Portugal, Espanha, França,
Bélgica, Polónia, Roménia, Itália e Reino Unido), na América do Norte (Estados Unidos, Canadá e
México) e no Brasil.
A EDP Renováveis é uma sociedade cujas acções são negociadas no mercado Euronext Lisbon, na
sequência da sua oferta pública de distribuição bem-sucedida em Junho de 2008.

Enquadramento da actividade
A 30 de Setembro de 2016, a EDP Renováveis geria um portfólio de 9.379 MW.A capacidade
instalada global da EDP Renováveis foi repartida entre a Europa (4.942 MW), a América do Norte
(4.233 MW) e o Brasil (204 MW), reflectindo um total de 98 MW de nova capacidade adicionada ao
seu portfólio desde 31 de Dezembro de 2015 e 502 MW instalados desde Setembro de 2015. A 30
de Setembro de 2016, a EDP Renováveis tinha 788 MW em construção.
A 30 de Junho de 2016, a EDP Renováveis tinha uma capacidade instalada de 9.365 MW repartida
entre a Europa (4.929 MW), a América do Norte (4.233 MW) e o Brasil (204 MW), reflectindo um
total de 84 MW de nova capacidade adicionada ao seu portfólio desde Dezembro de 2015 e 1.111
MW instalados desde Junho de 2015. A 30 de Junho de 2016, a EDP Renováveis tinha 656 MW em
construção.
Em 2015, a capacidade instalada da EDP Renováveis dividia-se em 4.965 MW na Europa, 4.233
MW na América do Norte e 84 MW no Brasil, reflectindo um total de 1.132 MW de nova
capacidade adicionada ao seu portfólio desde Dezembro de 2014 (dos quais 613 MW resultaram da
consolidação integral da ENEOP).
Em 2014, a capacidade instalada da EDP Renováveis dividia-se em 4.231 MW na Europa, 3.835
MW na América do Norte e 84 MW no Brasil, reflectindo um total de 393 MW de nova capacidade
adicionada ao seu portfólio desde Dezembro de 2013.
Em 2013, a capacidade instalada da EDP Renováveis dividia-se em 4.167 MW na Europa, 3,506
MW na América do Norte e 84 MW no Brasil, reflectindo um total de 160 MW de nova capacidade
adicionada ao seu portfólio desde Dezembro de 2012.
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A 30 de Setembro de 2016, 90 por cento do total de 9.365 MW da sua capacidade totalmente
consolidada, são remunerados de acordo com contratos de longo prazo e esquemas de
remuneração regulados e apenas 10 por cento estão expostos aos mercados de electricidade
grossistas à vista dos Estados Unidos (embora estejam parcialmente cobertos por instrumentos de
cobertura de curto prazo) e ao mercado de electricidade grossista à vista espanhol.
Em relação à eficiência dos seus activos eólicos globais, nos primeiros nove meses de 2016, a EDP
Renováveis atingiu um factor de utilização médio de 29 por cento (versus 28 por cento no período
homólogo). Já nos primeiros seis meses de 2016, a EDP Renováveis atingiu um factor de utilização
médio de 33 por cento (31 por cento no mesmo período do ano anterior). O mesmo factor de
utilização médio foi de 29% em 2015, 30% em 2014, e 30% em 2013. O portfólio da EDP
Renováveis e o know-how sólido de avaliação eólica permitiram que esta maximizasse a produção,
mesmo em períodos de menores recursos eólicos, reflectindo os benefícios de um portfólio
equilibrado em diferentes regiões geográficas e a qualidade intrínseca dos parques eólicos da EDP
Renováveis.
O efeito positivo das adições de capacidade ao longo dos últimos doze meses, juntamente com o
aumento, face ao período homólogo do ano anterior, no factor utilização médio realizado, incitou
um aumento da produção de electricidade nos primeiros nove meses de 2016 de 20 por cento, face
ao período homólogo do ano anterior, totalizando 18,05 TWh. Na América do Norte, a produção
de electricidade nos primeiros nove meses de 2016 aumentou 18 por cento, face ao período
homólogo do ano anterior, para 9,03 TWh, reflectindo o crescimento da capacidade instalada e os
recursos eólicos mais elevados no primeiro trimestre de 2016, em relação ao primeiro trimestre de
2015 com condições de vento fraco. Na Europa, nos primeiros nove meses de 2016, a produção de
electricidade aumentou 19 por cento, face ao período homólogo do ano anterior, totalizando
8,58TWh (este desempenho foi apoiado pela consolidação da ENEOP, por recursos eólicos mais
fortes em Espanha e adições de capacidade no resto da Europa). No Brasil, a produção de energia
nos primeiros nove meses de 2016 aumentou 182 por cento, face ao período homólogo do ano
anterior, para 0,44 TWh devido à maior capacidade em operação e a recursos eólicos mais fortes.
Já nos seis meses de 2016 verificou-se um aumento da produção de electricidade de 22,8 por cento,
face ao período homólogo do ano anterior, totalizando 13,31 TWh. Na América do Norte, a
produção de electricidade nos primeiros seis meses de 2016 aumentou 21,4 por cento, face ao
período homólogo do ano anterior, para 6,75 TWh, reflectindo o crescimento da capacidade
instalada e os recursos eólicos mais elevados no primeiro trimestre de 2016, em relação ao primeiro
trimestre de 2015 com condições de vento fraco. Na Europa, nos primeiros seis meses de 2016, a
produção de electricidade aumentou 22,6 por cento, face ao período homólogo do ano anterior,
totalizando 6,36 TWh (este desempenho foi apoiado pela consolidação da ENEOP, por recursos
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eólicos mais fortes em Espanha e adições de capacidade no resto da Europa). No Brasil, a produção
de energia nos primeiros seis meses de 2016 aumentou 117,5 por cento, face ao período homólogo
do ano anterior, para 0,21 TWh devido à maior capacidade em operação e a recursos eólicos mais
fortes.
A produção total da EDP Renováveis foi de 21,39 TWh em 2015, repartida por 10,06 TWh na
Europa, 11,1 TWh na América do Norte e 0,22 TWh no Brazil. A produção total da EDP
Renováveis foi de 19,76 TWh em 2014, repartida por 9,32 TWh na Europa, 10,20 TWh na América
do Norte e 0,24 TWh no Brazil. A produção total da EDP Renováveis foi de 19,19 TWh em 2013,
repartida por 9.19TWh na Europa, 9,77 TWh na América do Norte e 0,23 TWh no Brazil.
De harmonia com a estratégia de crescimento da EDP Renováveis, prevê-se que a rotação de
activos, que inclui a venda de participações minoritárias e os reinvestimentos em projectos com
retornos mais elevados, poderá aumentar o valor da EDP Renováveis ao permitir que esta
mantenha uma estratégia de autofinanciamento e que ao mesmo tempo tira proveito das
oportunidades de mercado adicionais.
A actividade energética da EDP no Brasil

Produção (excluindo energia eólica)
A 30 de Setembro de 2016, as instalações de produção da EDP Brasil, excluindo a energia eólica,
tinham uma capacidade instalada total de 2.466 MW. As instalações hidroeléctricas localizadas nos
estados de Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Ceará representavam 1.745MW desta capacidade, e os restantes 720 MW relacionavam-se com a
central térmica a carvão de Pecém.
A 30 de Junho de 2016, as instalações de produção da EDP Brasil, excluindo a energia eólica,
tinham uma capacidade instalada total de 2.466 MW. Em 2015, a capacidade instalada era de 2.517
MW, valor que se situava no 1.797 MW em 2013 e 2014.
A 15 de maio de 2015, e na sequência da informação divulgada ao mercado a 9 de Dezembro de
2014, a EDP Brasil anunciou a conclusão da aquisição de 50 por cento do capital total e com direito
de voto da Pecém I, detida pela Eneva. Com a conclusão desta transacção, a EDP Brasil detém
agora 100 por cento do capital total e com direito de voto da Pecém I, adicionando 360 MW de
capacidade instalada ao Grupo. Foram vendidos 615 MW dos 720 MW de capacidade instalada em
Pecém I no leilão de produção de energia realizado pela Câmara de Comercialização de Energia
Eléctrica (“CCEE”), em Outubro de 2007. O preço alcançado no leilão foi de 125,95 R$/MWh,
para um contrato de 15 anos.
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A central hídrica de Santo Antônio do Jari tem uma capacidade instalada de 373 MW com uma
potência contratada média de 210.9 MW, dos quais uma média de 190 MW foram vendidos no
leilão de produção de energia de Dezembro de 2010 por um período de 30 anos que termina a 31
de Dezembro de 2044 (data de caducidade da concessão), e 20.9 MW foram vendidos no leilão de
produção de energia de Dezembro de 2012 por um período de 28 anos que termina a 31 de
Dezembro de 2044. O arranque da central hídrica de Santo Antônio do Jari estava inicialmente
previsto para Janeiro de 2015, mas começou as operações comerciais antes do previsto (a primeira
unidade produtora começou em Setembro de 2014 e, no final de 2014, todas as unidades
produtoras estavam operacionais).
Em Dezembro de 2012, a EDP Brasil adquiriu a central hídrica de Cachoeira Caldeirão, localizada
no estado de Amapá, no rio Araguari, com uma capacidade instalada de 219 MW, dos quais uma
média de 129.7 MW foram vendidos no leilão de produção de energia por um período de 30 anos.
O arranque da central hídrica de Cachoeira Caldeirão estava previsto para Janeiro de 2017, mas as
suas primeira e segunda unidades de produção (cada uma com 73 MW de capacidade instalada)
iniciaram as operações comerciais durante o primeiro semestre de 2016. A restante unidade
produtora, também com uma capacidade instalada de 73 MW, entrou entretanto em operação
comercial.
Em Janeiro de 2016, a EDP Brasil concluiu a venda à Cachoeira Escura Energética S.A. de 100 por
cento da Pantanal Energética Ltda (“Pantanal”) por 390 milhões de reais, dos quais 355 milhões de
reais foram pagos em Janeiro, enquanto os restantes 35 milhões de reais serão pagos até Julho de
2017, após o cumprimento das obrigações contratuais pendentes. Pantanal tem uma capacidade
instalada de 51 MW através de duas centrais mini-hídricas, a UHE- Assis Chateaubriand (Mimoso)
e a PCH Paraíso I, com uma capacidade instalada de 29 MW e 22 MW, respectivamente. Ambas
estão localizadas no estado do Mato Grosso do Sul.
O volume total de energia vendida pelas centrais totalmente consolidadas da EDP no Brasil nos
primeiros nove meses de 2016 atingiu os 10,01 TWh (variação de +14 por cento face ao período
homólogo), enquanto nos primeiros seis meses de 2016 atingiu 6,86 TWh, um aumento de 37 por
cento face ao mesmo período do ano anterior, que inclui 2,85 TWh da central térmica a carvão de
Pecém. Este montante total de energia vendida totalizou 12,06 TWh em 2015, 8,26 TWh em 2014,
e 8,22 TWh em 2013.
A capacidade instalada total da EDP Brasil é contratada ao abrigo de CAE com preços ajustados à
inflação e com uma duração média de 15 anos.

216

Projectos de produção em construção
Em Dezembro de 2013, no âmbito do leilão brasileiro de produção de energia realizado pela
Agência Nacional de Energia Eléctrica (“ANEEL”) do Brasil, o Consórcio Terra, constituído pela
EDP Brasil (66,6 por cento) e a Furnas (33,4 por cento), obteve a concessão para a central
hidroeléctrica de São Manoel. Esta central hidroeléctrica, que deverá ter uma capacidade instalada
de 700 MW, está a ser construída na fronteira entre os Estados do Mato Grosso e do Pará, no rio
Teles Pires. As condições do CAE contratado no leilão de electricidade incluem a venda de 409.5
MW, em média, por um período de 30 anos, com início em maio de 2018.
Em Dezembro de 2013, o Grupo EDP celebrou determinados contratos nos termos da Parceria
Estratégica entre a EDP/CTG estabelecida em Dezembro de 2011. Em particular, a EDP Brasil
assinou com a CWEI, uma subsidiária totalmente detida pela CTG, um Memorando de
Entendimento que estabelece as principais directrizes de uma parceira com vista a futuros coinvestimentos entre a EDP Brasil e a CWEI e rege a participação das partes do mesmo em
projectos conjuntos de energia no Brasil. Neste contexto, a CWEI assinou um contrato para: (i)
adquirir uma participação de 50 por cento na sociedade que detém os direitos para desenvolver o
projecto da central hidroeléctrica Cachoeira Caldeirão (219 MW) através do reembolso de 50 por
cento dos respectivos custos suportados até à data e assumindo futuros compromissos de capital
durante o período de construção; e (ii) adquirir uma participação de 50 por cento na sociedade que
detém os direitos para desenvolver o projecto de central hidroeléctrica de Jari (373 MW). Esta
transacção foi concluída em Junho de 2014. Além disso, em Fevereiro de 2014, e de acordo com o
Memorando de Entendimento, a EDP Brasil assinou um Contrato de Compra e Venda com a
CWEI Brasil, uma subsidiária da CWEI, para vender 50 por cento da sua participação de 66,67 por
cento na sociedade que detém os direitos para desenvolver a central hidroeléctrica de São Manoel à
CWEI Brasil. A transacção foi concluída em Novembro de 2014.

Distribuição
Os serviços de distribuição de electricidade são prestados a um mercado que está dividido em
clientes cativos, que adquirem electricidade fornecida pelo distribuidor e pagam pelo uso que fazem
da rede, e clientes livres, que escolhem um fornecedor de electricidade diferente e pagam ao
distribuidor apenas o uso da rede de distribuição.
As actividades de distribuição são desenvolvidas actualmente por duas concessionárias, que
asseguram 3,3 milhões de clientes em regiões com uma população total de cerca de 8 milhões de
pessoas, à data de 30 de Setembro de 2016:
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●

EDP Bandeirante – Fornece energia a cerca de 1,8 milhões de clientes em 28
concelhos nas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte do estado de São
Paulo, onde vivem cerca de 4,5 milhões de pessoas. A área tem uma grande
concentração de sociedades de sectores económicos importantes, como a aviação, o
papel e produção de celulose.

●

EDP Escelsa – Presta serviços a uma população de cerca de 3,3 milhões de habitantes
em 70 dos 78 concelhos do estado de Espírito Santo, fornecendo electricidade a cerca
de 1,5 milhões de clientes. As principais actividades económicas da região são a
metalurgia, extracção de ferro e produção de papel, petróleo e gás.

O volume de electricidade vendida a clientes finais diminuiu 2 por cento nos primeiros nove meses
de 2016 e 2,5 por cento nos primeiros seis meses de 2016, ambos em comparação com o mesmo
período do ano anterior.
O volume de electricidade distribuída totalizou 18,3 TWh no período de nove meses findo a 30 de
Setembro de 2016, representando uma diminuição de 5 por cento, face ao período homólogo do
ano anterior, impulsionada pela menor procura do segmento industrial tanto no mercado livre
como no mercado de clientes finais, resultante das condições macroeconómicas difíceis no Brasil.
O volume distribuído a clientes no mercado livre caiu 8% por cento, face ao período homólogo,
para 7,1 TWh nos primeiros nove meses de 2016. As condições macroeconómicas têm impactado
os volumes distribuídos nos últimos períodos, já que já no período de seis meses findo a 30 de
Junho de 2016, o volume de electricidade distribuída totalizou 12,4 TWh, representando uma
diminuição de 5 por cento, face ao período homólogo do ano anterior.O volume distribuído a
clientes no mercado livre caiu 10 por cento, face ao período homólogo, para 4,3 TWh no primeiro
semestre de 2016. Em 2015, o volume de electricidade distribuída foi de 25,71 TWh, tendo atingido
os 26,44 TWh em 2014, e os 25,88 TWh em 2013.
A EDP Comercializadora é responsável pelas actividades de comercialização da energia e pela
prestação de serviços ao mercado liberalizado, dentro e fora das áreas de concessão dos dois
distribuidores da EDP Brasil que operam no mercado regulado.
A EDP Comercializadora apresentou um aumento no volume de energia comercializada nos
primeiros nove meses de 2016, comercializando 8,96 TWh, 12 por cento superior ao volume
comercializado no mesmo período em 2015 e um aumento no volume de energia comercializada
nos primeiros seis meses de 2016, comercializando 5,65 TWh, 8 por cento superior ao volume
comercializado no mesmo período em 2015, reflectindo um aumento da liquidez do mercado. Em
2015, este volume foi de 10,6 TWh, em 2014 de 13,05 TWh, e em 2013 de 12,39 TWh.
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OUTRAS ACTIVIDADES DA EDP
A EDP também tem interesses financeiros noutros activos relacionados ou não com a energia,
nomeadamente uma participação de 3,5 por cento na REN (o Fundo de Pensões da EDP – que
não integra o perímetro de consolidação da EDP – detém uma posição de 1,5%, pelo que são
imputáveis à EDP 5% dos direitos de voto inerentes às acções da REN), a empresa de transporte
de electricidade em Portugal, e uma participação indirecta de 10,6 por cento na Companhia de
Electricidade de Macau - CEM, S.A. (“CEM”), a empresa de serviços públicos essenciais que age
como concessionária exclusiva para o transporte, distribuição e comercialização de electricidade na
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) desde 1985.
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9.2. Fundamentos de declarações do Emitente acerca da sua posição concorrencial
As referências à posição concorrencial do Emitente constantes do ponto 9.1 acima têm
exclusivamente por base informação pública das fontes ali indicadas.
9.3. Informação sobre tendências
Tendo em conta as características específicas e o tipo de regulação a que a EDP está sujeita, a
exposição da EDP a alterações no consumo, volume de vendas, custos de produção ou preços
finais da energia ocorre sobretudo no segmento de negócio ligado à geração e comercialização de
energia no mercado liberalizado da Península Ibérica.
Desta forma, as tendências, incertezas, compromissos ou acontecimentos, com probabilidade de
afectar as perspectivas da EDP a curto ou médio prazo, ocorridas entre o termo do exercício de
2015 e a data deste Prospecto são já muito limitadas atendendo à data do presente Prospecto, o
qual se apresenta já muito perto do final do exercício de 2016. No entanto, e a este propósito,
importa salientar que no mercado liberalizado da Península Ibérica a evolução dos preços de
mercado de electricidade depende sobretudo de dois factores: i) da meteorologia, nomeadamente
do volume disponível de geração hidroeléctrica e eólica; e ii) dos preços dos combustíveis no
mercado internacional. Assim, e até ao término do ano corrente, os volumes disponíveis de energia
hidroeléctrica e eólica podem impactar volumes de vendas e preços finais de energia da EDP, ainda
que já de maneira bastante reduzida. De igual forma, a volatilidade no preço dos combustíveis,
nomeadamente o carvão, o gás natural e o petróleo, pode igualmente ter impacto nos preços de
mercado de electricidade na Península Ibérica, mas de forma reduzida, considerando inclusive que a
EDP leva a cabo coberturas financeiras que visam precisamente a mitigação deste tipo de riscos.
Numa visão mais a médio/longo prazo, os principais desafios do sector energético na Europa são
maioritariamente desencadeados pela necessidade de descarbonizar a economia, uma vez que a
União Europeia já estabeleceu o objectivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo
menos 80% até 2050 face aos níveis de 1990, tendo sido já estabelecidos como objectivos
intermédios a redução de emissões em 20% e 40% para 2020 e 2030 respectivamente. Neste
sentido, é expectável que a eficiência energética e as renováveis sejam os principais instrumentos
para a concretização destes objectivos.
A eficiência energética, apesar de se traduzir numa redução do consumo de energia primária, deverá
simultaneamente implicar um aumento da procura de electricidade por via de electrificação do
consumo, uma vez que os aparelhos eléctricos tendem a ser mais eficientes que os equipamentos
alternativos que utilizam outros combustíveis. A título de exemplo, uma bateria de veículo eléctrico
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tem uma eficiência a rondar os 90%, enquanto o motor a combustão interna tem um rendimento
de cerca de 20-25%.
A electrificação faz sentido não só pela eficiência das tecnologias eléctricas, mas também pela
facilidade e viabilidade económica de descarbonização do sector eléctrico em comparação com os
restantes sectores. Neste sentido, a Comissão Europeia divulgou no “Roteiro para uma economia
de baixo carbono” que considerava que o sector eléctrico era o único que descarbonizava
totalmente em 2050. Adicionalmente, verifica-se que a electricidade é a forma de consumo de
energia final que mais cresceu no passado e que mais deverá crescer no futuro, esperando-se que
represente 50% do consumo final de energia em 2050, o que é um aumento considerável face ao
peso actual de 22%.
No domínio das renováveis, há um conjunto alargado de tecnologias que já são competitivas face às
tecnologias convencionais térmicas. Em particular, o custo da eólica onshore reduziu-se em 50%
face a 2009 e o custo do solar fotovoltaico foi reduzido em 80% desde 2008. Deste modo, a
Agência Internacional de Energia tem revisto recorrentemente em alta as perspectivas de
capacidade instalada renovável e estima inclusivamente que as renováveis venham a representar
cerca de 65% do montante de investimento em tecnologias de geração no sector eléctrico Europeu
no período 2014-2035.
Este aumento expectável da geração renovável implica uma alteração do paradigma no sector
eléctrico, que estava tradicionalmente assente em tecnologias térmicas, com elevado peso dos
custos variáveis, para tecnologias limpas, que são essencialmente de custo fixo. Neste contexto, será
necessário reformular o actual desenho do mercado grossista, uma vez que o preço grossista tende
para zero à medida que a penetração de renováveis aumenta. Deste modo, há que complementar o
mercado spot com outros mecanismos, nomeadamente: i) criação de mercados de capacidade para
remunerar a potência firme das centrais; ii) criação de leilões para a contratação de longo-prazo,
nomeadamente para energia renovável; iii) reforçar o sinal de preço do CO2 a nível europeu; iv)
apoio ao reforço das interligações na Europa para um funcionamento eficiente do mercado interno.
À medida que aumenta o peso de tecnologias limpas no sector eléctrico, acentua-se ainda mais o
desalinhamento entre a estrutura de custos no sector (essencialmente fixos) e a estrutura tarifária do
preço retalhista (essencialmente variável). Isto origina um sinal de preço distorcido ao consumidor
final, sobrevalorizando o retorno de investir em tecnologias que reduzam consumo à rede, tais
como solar distribuído, e penalizando a electrificação do consumo (e por esta via, a eficiência
energética). Adicionalmente, este desalinhamento provoca a criação de défices tarifários quando há
redução do consumo, uma vez que neste contexto a quebra de receitas é muito superior à efectiva
redução de custos no sistema. Assim, urge também alterar a estrutura do preço de retalho no
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sentido de aumentar a componente fixa, para alinhar os custos do sistema com o sinal de preço ao
consumidor final.
Neste contexto, o peso crescente da energia renovável no sector é hoje inquestionável para todos
os agentes. A EDP tem colocado o crescimento da geração renovável no centro da sua estratégia de
crescimento nos últimos 10 anos, algo que se prevê que venha a ser mantido, inclusive tendo em
consideração a crescente competitividade destas tecnologias. Por outro lado, o sector vive um
contexto desafiante, em que o centro da cadeia de valor deixa de ser a central geradora e passa a ser
o cliente, que através de opções como o solar distribuído, os ganhos de eficiência energética, e
mesmo a referida electrificação do consumo, tem agora mais liberdade de participação na cadeia de
valor, ao invés do que acontecia historicamente com as utilities a disporem de maior preponderância
sobre a mesma. É nesta senda que se antevê o desenvolvimento do desenho do sector,colocando-se
à EDP o desafio de ser ágil e antecipar formas de estar presente onde o valor é gerado. Esse é o
foco da estratégia presente do Grupo, que passa por estar presente e participar activamente nesta
deslocalização do centro da cadeia de valor, para que, quando as alterações ganhem escala
significativa, a EDP possa responder assertivamente.
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9.4. Principais acontecimentos e acontecimentos recentes
Principais Acontecimentos
A EDP nasce em 1976 com a fusão de 13 empresas portuguesas de fornecimento de electricidade,
passando por um extenso processo de privatização, entre 1997 e 2011. A internacionalização da
EDP surge em 1996, com o início das operações do Grupo EDP no Brasil, através da aquisição de
uma participação minoritária na Cerj. Em 2007, a EDP adquire um dos maiores produtores de
energia eólica do mundo, a Horizon Wind Energy, com turbinas em Nova Iorque, Iowa,
Pensilvânia, Washington e Oklahoma e com projectos para o Minnesota, Oregon, Texas e Illinois,
entrando no mercado Norte-Americano.
A EDP é actualmente um dos maiores operadores mundiais de energia eólica, com parques eólicos
também no Brasil, México, França, Bélgica, Itália, Polónia e Roménia e está a desenvolver projectos
eólicos no Reino Unido. Adicionalmente, a EDP produz energia solar fotovoltaica em Portugal,
Roménia e EUA.
No Brasil, a EDP é o quarto maior operador privado na produção de energia eléctrica, tendo 2
concessões para a distribuição de electricidade e é o terceiro maior comercializador privado no
mercado liberalizado.
Em 2001 e 2003, a EDP congratula-se com a aquisição da HC e Naturgas respectivamente,
reforçando a sua posição como um dos principais operadores de electricidade no mercado Ibérico.
Hoje, com 40 anos de existência a EDP é o maior produtor, distribuidor e comercializador de
electricidade em Portugal, a terceira maior empresa de produção de electricidade e um dos maiores
distribuidores de gás na Península Ibérica. A EDP está presente em 14 países, contando com cerca
de 9,7 milhões de clientes de energia eléctrica, 1,4 milhões de clientes de gás e aproximadamente 12
mil colaboradores em todo o mundo.
Em 31 de Dezembro de 2015, a EDP detinha uma capacidade instalada de cerca de 24GW, tendo
produzido durante 2015 mais de 64TWh, dos quais cerca de 58% com origem em energias
renováveis. No período compreendido entre o início de 2013 e a presente data, a EDP executou
diversas operações significativas, inter alia:
Aquisição ou alienação de activos e participações financeiras
No dia 15 de Fevereiro de 2013, a EDP concluiu a venda do negócio de transporte de gás de
propriedade do Grupo EDP em Espanha, à Enagás, S.A., o operador de sistema de transporte de
gás espanhol. O preço da transacção acordado representou um “enterprise value” de €258 milhões
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(€245 milhões desembolsados pela Enagás, S.A. por 90% do capital e pela totalidade da dívida
intra-grupo).
No dia 20 de Dezembro de 2013 e na sequência da assinatura de um contrato de compra e venda e
um acordo de accionistas entre a EDP e a Liberbank S.A., a EDP aumentou a participação detida
no capital social da Hidroeléctrica Del Cantábrico S.A. para 99,87% (incluindo as acções próprias),
mantendo a parceria estratégica existente com a Liberbank S.A., accionista relevante da Oppidum
Capital, S.L. que, por sua vez, detinha uma participação de 7,19% no capital social da EDP.
No dia 20 de agosto de 2014, a EDP, através da EDP Renováveis, alcançou um acordo com a Fiera
Axium Infrastructure US L.P. para a venda de uma participação minoritária num portfólio de
activos eólicos nos EUA, com uma capacidade de produção de 1.101 MW. O interesse económico
da Fiera Axium no portfólio ascendeu a um total de 394.5 MW.
No dia 1 de Outubro de 2014, a EDP, através da EDP Renováveis, alcançou um acordo com um
fundo liderado por EFG Hermes, incluindo investidores do Conselho de Cooperação do Golfo
(CCG), para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital e respectivos
empréstimos accionistas, referente a um portfólio de parques eólicos em operação com 270 MW
líquidos. O portfólio de activos, localizado em França, compreendia 33 parques eólicos com 5 anos
de vida média que, na altura, beneficiavam de uma remuneração em regime de feed-in-tariff.
No dia 9 de Dezembro de 2014, a subsidiária para o mercado de electricidade brasileiro, EDP –
Energias do Brasil, S.A. (“EDP Brasil”), detida a 51% pela EDP e cotada na Bolsa de Valores de
São Paulo, assinou um acordo de compra de acções com a Eneva S.A., visando a aquisição de 50%
do total do capital e dos direitos de voto da empresa “Porto do Pecém Geração de Energia S.A.
detida pela Eneva, incluindo empréstimos intragrupo e créditos de carvão e energia. Porto do
Pecém era uma parceria 50%/50% entre a EDP Brasil e a Eneva, que operava e mantinha a central
termoeléctrica UTE Pecém I. Esta transacção foi concluída no dia 15 de maio de 2015.
No dia 16 de Dezembro de 2014, a EDP, através da sua subsidiária para o sector do gás em
Espanha, a Naturgas Energía Grupo, S.A., alcançou um acordo com a Redexis Gas, S.A., um
operador de transporte e distribuição de gás espanhol detido pela Goldman Sachs Infrastructure
Partners, para a venda de activos de distribuição de gás, propriedade do Grupo EDP em Múrcia e
outras regiões de Espanha. O preço da transacção acordado representou um “enterprise value” de
€236 milhões. Esta operação foi concluída em duas fases: (i) no dia 30 de Janeiro de 2015, concluiuse a venda dos activos detidos pela Gas Energía Distribucion Murcia, parte integrante do perímetro
de transacção, traduzindo-se num encaixe de 186 milhões de euros e numa mais-valia de c. 79
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milhões de euros; (ii) no segundo trimestre de 2015, concluiu-se a venda dos restantes activos, com
um encaixe adicional 51 milhões de euros e uma mais-valia adicional c. 10 milhões de euros.
A 15 de Julho de 2015, a EDP informou que a EDP- Energias do Brasil, S.A., sociedade detida em
51% pela EDP, assinou um contrato de compra e venda com a Cachoeira Escura Energética S.A.,
acordando a venda de 100% da sociedade Pantanal Energética Ltda por 390 milhões de reais. A 29
de Janeiro de 2016, a EDP concluiu esta transacção, com o encaixe de 355 milhões de reais nessa
data, enquanto os restantes 35 milhões de reais serão pagos até Julho de 2017, após o cumprimento
de obrigações contratuais pendentes.
A 7 de Outubro de 2015, a EDP Renováveis, sociedade detida em 77,5% pela EDP, estabeleceu um
acordo com a Ventinveste S.A., um consórcio liderado pela Galp Energia, SGPS, S.A. e pela
Martifer, SGPS, S.A., para a aquisição de certas sociedades veículo que detêm licenças e direitos de
interligação à rede correspondentes a 216.4 MW de capacidade eólica, por um preço de referência
aproximado de €17 milhões.
A 6 de Novembro de 2015, a EDP, através da sua subsidiária EDP Gas – SGPS, S.A., acordou com
a GDF International e com a S.E.S. – Suez Energy Services, ambas subsidiárias da Engie, a
aquisição de uma participação de 25,3% na Portgas – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás,
S.A. (“Portgas”) avaliada em 42 milhões de euros, bem como o reembolso de suprimentos das
Subsidiárias Engie no montante de 13 milhões de euros (a Dezembro de 2014). Em resultado desta
operação, a participação da EDP Gas – SGPS, S.A. na Portgas aumentaria de 72% para 97,3%.
A 9 de Novembro de 2015, a EDP, através da sua subsidiária EDP Gás – SGPS, S.A., acordou com
a Galp Gás Natural Distribuição, S.A. e com a Galp Gas & Power, SGPS, S.A., a alienação da
totalidade da sua participação indirecta de 19,83% na Setgás – Sociedade de Distribuição de Gás
Natural, S.A. e na Setgás Comercialização, S.A por um preço de cerca de 23 milhões de euros.
No dia 26 de Novembro de 2015, a EDP, através da EDP Renováveis, alcançou um acordo com
consórcio de investidores liderado por Axium Infrastructure para a venda de uma participação
minoritária correspondente a 340 MW num portfólio de activos eólicos nos EUA com uma
capacidade de produção total de 1.002 MW.
No dia 25 de Janeiro de 2016, a EDP, através da sua subsidiária para o sector do gás em Espanha, a
Naturgas Energía Grupo, S.A., alcançou um acordo com a Repsol, S.A., para a aquisição de activos
de distribuição de gás localizados no Norte de Espanha. O preço da transacção acordado representa
um “enterprise value” de €116 milhões, com um contributo expectável para o EBITDA numa base
anual de €13 milhões.
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No dia 19 de Abril de 2016, a EDP, através da EDP Renováveis, acordou com o fundo Vortex,
gerido pela EFG Hermes e com investimentos dos países do Gulf Cooperation Council, a venda de
uma participação accionista representativa de 49% do capital social e suprimentos relativos a um
portfólio, detido na sua totalidade pela EDP Renováveis, de activos eólicos em Espanha, Portugal,
Bélgica e França por um valor total de €550 milhões.
No dia 6 de Julho de 2016, a EDP, através de uma subsidiária da Hidroelétrica del Cantábrico S.A,
adquiriu ao EVE os restantes 5% da participação na Naturgas Energía Grupo, S.A., no âmbito do
exercício da opção de compra por si detida. O valor pago, num total de 33,3 milhões de euros,
correspondeu ao preço calculado de acordo com uma fórmula pré-definida. Esta opção de compra
foi acordada por ambas as partes em Julho de 2010, no âmbito do acordo de compra pela
Hidroelétrica del Cantábrico S.A de uma participação de 29,43% na Naturgas Energía Grupo, S.A.
ao Ente Vasco de la Energia, pelo valor de 617 milhões de euros acrescidos de juros. Com esta
transacção mais recente, a EDP aumentou para 100% a sua participação no capital da Naturgas
Energía Grupo, S.A., empresa líder na distribuição e comercialização de gás em Espanha, que
fornece aproximadamente 1 milhão de clientes.
Parceria estratégica com China Three Gorges (CTG)
No âmbito da parceria estratégica EDP/CTG estabelecida em Dezembro de 2011 e que entrou em
vigor a partir de Maio de 2012:
A 28 de Junho de 2013, a EDP concluiu a venda de uma participação accionista representativa de
49% do capital social da EDP Renováveis Portugal, S.A. e de 25% dos suprimentos e prestações
suplementares realizados a esta sociedade, por um preço global final de 368 milhões de euros,
incluindo os normais ajustamentos ao preço, à CITIC CWEI Renewables S.C.A.
A 6 de Dezembro de 2013, a EDP celebrou com o Grupo CTG um conjunto de acordos, em
desenvolvimento do Acordo de Parceria Estratégica, entre os quais:
1.

a EDP Brasil celebrou com a CTG, através da CWE Investment Corporation, um
memorando de entendimento que estabelece as principais orientações da parceria
visando futuros co-investimentos entre a EDP Brasil e a CWEI e rege a participação
das partes envolvidas nos projectos conjuntos no Brasil. No contexto da parceria, a
CWEI (Brasil) Participações Ltda iria: (i) adquirir uma participação de 50% na
empresa detentora dos direitos de desenvolvimento do projecto da central
hidroeléctrica de Cachoeira Caldeirão (219 MW) por um preço equivalente aos custos
incorridos pela EDP Brasil até ao momento e assumindo um compromisso de coinvestimento futuro, no valor estimado de R$ 294 milhões, ao longo do período de
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construção e (ii) adquirir uma participação de 50% na empresa detentora dos direitos
de desenvolvimento do projecto da central hidroeléctrica de Jari (373 MW). No dia 28
de Junho de 2014, a EDP concluiu a venda destas participações, com um valor total
da transacção pago nessa data pela CWEI à EDP Brasil foi de R$420,6 milhões:
R$420,2 milhões relativo à venda de 50% da participação detida pela EDP no
empreendimento Centrais Hídricas Santo Antônio do Jari e R$0,4 milhões relativo à
venda de 50% da participação detida pela EDP no empreendimento Cachoeira
Caldeirão.
2.

adicionalmente, informou que a EDP e EDP Renováveis, S.A. (“EDP Renováveis”),
através da sua subsidiária EDP Renewables Europe, S.L., celebraram um Memorando
de Entendimento com a CTG e CWEI (Hong-Kong) Company Limited, uma
subsidiária da CTG, que previa a venda de 49% da participação accionista e dos
suprimentos directa ou indirectamente detidos pela EDP Renewables Europe, S.L. no
consórcio ENEOP. Informou também que os termos e condições acordados estavam
em linha com os definidos na transacção concluída em Junho de 2013 entre a EDP
Renewables Europe, S.L. e a CITIC CWEI Renewables, relativa à EDP Renováveis
Portugal, S.A.

No dia 4 de Fevereiro de 2014, a EDP informou que, no âmbito do desenvolvimento da parceria
estratégica em vigor entre a EDP e a China Three Gorges Corporation, Cao Guangjing, Presidente
da CTG, e António Mexia, Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP,
reuniram-se em Lisboa em 3 de Fevereiro de 2014 para discutir os termos do acordo a celebrar
entre a Labelec – Estudos, Desenvolvimento e Actividades Laboratoriais, S.A., uma subsidiária da
EDP, e a SIDRI (Shanghai Investigation, Design & Research Institute), uma subsidiária da CTG,
com o objectivo da exploração conjunta de oportunidades em três áreas de interesse comum: i)
cooperação em actividades de investigação e desenvolvimento em tecnologias para as novas
energias; ii) participação conjunta em projectos internacionais desenvolvidos por outras entidades e
iii) assistência técnica mútua. Mais informou que este Centro de Investigação e Desenvolvimento
(CNET R&D Centre) permitiria aumentar a capacidade de ambas as empresas e aprofundar o
potencial de desenvolvimento conjunto de oportunidades de negócio.
Em 7 de Fevereiro de 2014 a EDP informou que, no contexto do memorando de entendimento
celebrado entre a EDP Brasil e a CWE Investment Corporation em 6 de Dezembro de 2013, onde
se estabeleciam as principais orientações da parceria visando futuros co-investimentos entre a EDP
Brasil e a CWEI, a EDP Brasil assinou, naquela data, um contrato de compra e venda com a CWEI
(Brasil) Participações Ltda, uma participada da CWEI, para alienação de uma participação de 33,3%
na empresa que detém os direitos de desenvolvimento da hidroeléctrica de São Manoel. Mais
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informou que a CWEI Brasil iria reembolsar os custos incorridos pela EDP Brasil no projecto e
assumiria o compromisso de realizar contribuições de capital até ao final da construção, assumindo
ainda os riscos e benefícios do empreendimento na proporção da participação adquirida. A
conclusão da venda desta participação ocorreu em 11 de Novembro de 2014. O financiamento da
construção previa então a utilização de recursos de longo prazo, com alavancagem estimada até
66% do investimento de R$ 2,7 mil milhões (montante não considera inflação ou juros
capitalizados).
A 29 de Dezembro de 2014, a EDP, através da EDP Renováveis, acordou com a CWEI (Brasil)
Participações Ltda, uma subsidiária controlada integralmente pela China Three Gorges, a venda de
uma participação accionista representativa de 49% do capital social de parques eólicos em operação
e em desenvolvimento no Brasil. Esta operação foi concluída a 19 de maio de 2015, mediante a
obtenção das aprovações regulatórias necessárias, O investimento total pela CWEI Brasil totalizou
R$385,7 milhões, incluindo aportes de capital já realizados e uma estimativa de R$86,8 milhões de
aportes de capital futuros relativos aos projectos na altura em construção/desenvolvimento.
A 30 de Dezembro de 2014, a EDP acordou com a ACE Asia - uma entidade participada por
CWEI Hong Kong Company Limited, uma subsidiária integral da China Three Gorges - a venda de
uma participação de 50% na sua subsidiária EDP Ásia - Investimento e Consultoria, Limitada. As
partes valorizaram a participação de 50% da EDP Ásia em €94 milhões, incluindo a reavaliação de
50% de participação da EDP na EDP Ásia - Investimento e Consultoria, Limitada.
A 28 de Dezembro de 2015, a EDP, através da EDP Renováveis, chegou a acordo com ACE
Poland S.A.R.L. e ACE Italy S.A.R.L., ambas detidas a 100% pelo ACE Investment Fund LP - uma
entidade participada por China Three Gorges Hong Kong Ltd, uma subsidiária integral da China
Three Gorges - para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social
e suprimentos relativos a um portefólio de activos eólicos na Polónia e em Itália. A 27 de Outubro
de 2016, a EDP concluiu a transacção, envolvendo um portefólio de activos eólicos com 548MW
de capacidade na e um valor total de 363 milhões de euros.
A 27 de maio de 2016, a EDP assinou com a China Three Gorges um memorando de
entendimento relativo ao desenvolvimento da Parceria Estratégica estabelecida entre as partes
através do Framework Agreement assinado em Dezembro de 2011. Mais informou que o
memorando estabelecia os princípios-chave e áreas de cooperação que contribuiriam para a
continuação do desenvolvimento da parceria estratégica EDP/CTG. Informou por fim que,
adicionalmente, o acordo reconhecia a visibilidade demonstrada sobre o cumprimento da meta de
€2.000 milhões acordados no FWA, nomeadamente através de transacções em execução ou análise,
cuja execução se esperava até ao final de 2016.
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Enquadramento regulatório e legislativo
No dia 16 de Outubro de 2013, a EDP informou que o Governo Português anunciou uma
proposta para o Orçamento de Estado que consistia na criação de uma contribuição extraordinária
a incidir sobre os operadores económicos do sector energético que desenvolvem as seguintes
actividades: i) produção, transporte ou distribuição de electricidade; ii) transporte, distribuição,
armazenamento ou comercialização grossista de gás natural; e iii) refinação, tratamento,
armazenamento, transporte, distribuição ou comercialização grossista de petróleo e produtos de
petróleo. O Governo previa uma receita de 150 milhões de euros, dos quais 50 milhões de euros se
destinam à redução da dívida tarifária do sector eléctrico e a medidas de eficiência energética.
A 2 de Agosto de 2016, A EDP informou sobre a aprovação pela ANEEL da sétima revisão
tarifária periódica da Espirito Santo Centrais S.A., subsidiária da EDP – Energias do Brasil, S.A,
aplicável a partir de 7 de Agosto de 2016. O efeito médio percebido pelos consumidores do
mercado regulado traduziu-se numa redução de 2,8%, em função da redução dos custos com
energia no Brasil fruto da queda do nível médio de preços.
A 16 de Outubro de 2016, a ERSE anunciou a proposta para a energia eléctrica em 2017, que inclui
um aumento médio de 1,2% nas tarifas de venda a clientes finais em Baixa Tensão Normal (BTN)
para o continente, aplicáveis aos consumidores residenciais.
A 19 de Outubro de 2016, a ANEEL aprovou o índice médio do reajustamento anual das tarifas da
EDP Bandeirante em -23,53%, para o período entre 23 de Outubro de 2016 e 22 de Outubro de
2017.
Venda de défice tarifário
No dia 16 de Abril de 2013, a EDP acordou a venda de uma parcela de 150 milhões de euros, e
respectivos juros, do défice tarifário de 2012. No dia 9 de Maio de 2013, acordou igualmente a
venda de uma parcela de aproximadamente 141 milhões de euros, e respectivos juros, do défice
tarifário de 2012.
No dia 13 de Maio de 2013, a EDP informou o mercado do roadshow respeitante à operação de
titularização de créditos detidos pela EDP SU relativos ao diferimento, pelo período de 5 anos, da
recuperação do sobrecusto de 2012 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial.
Na sequência deste comunicado, a EDP informou, a 24 de Maio de 2013, que a EDP SU acordou
ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., uma
parcela do défice tarifário de 2012, e respectivos juros, por um montante de 450 milhões de euros.
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No dia 19 de Dezembro de 2013, a EDP informou que a EDP SU, comercializador de último
recurso do sistema eléctrico português, e a EDP Distribuição, entidade concessionária e operadora
da Rede Nacional de Distribuição de energia eléctrica, ambas detidas a 100% pelo Grupo EDP,
acordaram nessa data a venda de um total de €299.4 milhões do défice tarifário em Portugal.
A 10 de Fevereiro de 2014, a EDP informou que a EDP SU, comercializador de último recurso do
sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou nessa data a venda de uma
parcela de 138 milhões de euros, e respectivos juros, do défice tarifário de 2013, relativo ao
sobrecusto com a produção em regime especial.
No dia 12 de Março de 2014, a EDP informou o mercado do roadshow respeitante à operação de
titularização de créditos detidos pela EDP SU relativos ao diferimento, pelo período de 5 anos, da
recuperação do sobrecusto de 2013 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial.
Na sequência deste comunicado, a EDP informou, a 26 de Março de 2014, que a EDP SU acordou
ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., uma
parcela do défice tarifário de 2013, e respectivos juros, por um montante de 750 milhões de euros.
A 16 de Junho de 2014, a EDP informou que a EDP SU, comercializador de último recurso do
sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou nessa data a venda de uma
parcela de 200 milhões de euros, e respectivos juros, do défice tarifário de 2014, relativo ao
sobrecusto com a produção em regime especial.
A 15 de Dezembro de 2014, a EDP informou que a Hidroeléctrica del Cantabrico, S.A., detida a
99,87% pelo Grupo EDP, acordou nessa data, juntamente com as restantes entidades titulares
(Endesa, S.A., EON España, S.L., Gas Natural SDG, S.A. e Iberdrola, S.A.), a alienação dos
direitos de cobrança do défice de proveitos do sistema eléctrico espanhol do ano de 2013. Mais
informou que o montante total, correspondente aos direitos da HC, considerado na referida
alienação, é de 202 milhões de euros.
A 22 de Dezembro de 2014, a EDP informou o mercado de que a EDP Distribuição, entidade
concessionária e operadora da Rede Nacional de Distribuição de energia eléctrica, detida a 100%
pela EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de
Créditos, S.A., uma parcela de 229 milhões de euros do ajustamento anual do défice tarifário de
2012 relativo aos CMEC.
No dia 9 de Março de 2015, a EDP informou o mercado do roadshow respeitante à operação de
titularização de créditos detidos pela EDP SU relativos ao diferimento, pelo período de 5 anos, da
recuperação do sobrecusto de 2014 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial.
Na sequência deste comunicado, a EDP informou, a 18 de Março de 2015, que a EDP SU acordou
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ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., uma
parcela do défice tarifário de 2014, e respectivos juros, por um montante de 500 milhões de euros.
No dia 18 de maio de 2015, a EDP informou que a EDP SU, comercializador de último recurso do
sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou nessa data a venda de uma
parcela de 186 milhões de euros, e respectivos juros, do défice tarifário de 2014, relativo ao
sobrecusto com a produção em regime especial.
No dia 14 de Dezembro de 2015, a EDP informou que a EDP SU, comercializador de último
recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou naquelas data a
venda de uma parcela de 93 milhões de euros, e respectivos juros, do défice tarifário de 2014,
relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial.
A 29 de Dezembro de 2015, a EDP informou que a EDP SU, comercializador de último recurso
do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou naquela data a venda de
uma parcela de 100 milhões de euros, e respectivos juros, do défice tarifário de 2015, relativo ao
sobrecusto com a produção em regime especial.
No dia 29 de Janeiro de 2016, a EDP informou que a EDP SU, comercializador de último recurso
do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou naquela data a venda de
94 milhões de euros do défice tarifário de 2014, relativo ao sobrecusto com a produção em regime
especial.
A 18 de Abril de 2016, a EDP informou que a EDP SU, comercializador de último recurso do
sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou naquela data a venda de 700
milhões de euros do défice tarifário de 2015, relativo ao sobrecusto com a produção em regime
especial.
A 9 de maio de 2016, a EDP SU, comercializador de último recurso do sistema eléctrico português,
detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou a venda, através de duas operações separadas, de 348
milhões de euros do défice tarifário de 2016, relativo ao sobrecusto com a produção em regime
especial.
A 7 de Junho de 2016, a EDP informou que a EDP SU., comercializador de último recurso do
sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou a venda, através de duas
operações separadas, de 73 milhões de euros do défice tarifário de 2015, relativo ao sobrecusto com
a produção em regime especial.
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A 1 de Julho de 2016, a EDP informou que a EDP SU., comercializador de último recurso do
sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou a venda, através de duas
operações separadas, de 100 milhões de euros do défice tarifário de 2015, e de 100 milhões de euros
do défice tarifário de 2016, relativo a sobrecustos com a produção em regime especial.
No dia 18 de Julho de 2016, a EDP informou o mercado do início de contactos com investidores
qualificados através de Investor calls respeitante à operação de titularização de créditos detidos pela
EDP SU. relativos ao diferimento, pelo período de 5 anos, da recuperação do sobrecusto de 2016
com a aquisição de energia aos produtores em regime especial. Na sequência deste comunicado, a
EDP informou, a 21 de Julho de 2016, que a EDP SU. acordou ceder, de forma plena e sem
recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., uma parcela do défice tarifário de
2016, e respectivos juros, por um montante de 600 milhões de euros.
A 25 de Outubro de 2016, a EDP informou que a EDP SU., comercializador de último recurso do
sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou a venda de 100 milhões de
euros do défice tarifário de 2016, relativo a sobrecustos com a produção em regime especial.
Ainda no dia 27 de Outubro de 2016, a EDP informou que a EDP SU., comercializador de último
recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou a venda de 76
milhões de euros do défice tarifário de 2016, relativo a sobrecustos com a produção em regime
especial.
Finalmente no dia 13 de Dezembro de 2016, a EDP informou que a EDP SU., comercializador de
último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou a venda
de 48 milhões de euros do défice tarifário de 2015, relativo a sobrecustos com a produção em
regime especial.
Financiamento
A 20 de Junho de 2014, a EDP informou que assinou um contrato de financiamento na modalidade
“revolving”, no montante de €3.150.000.000, pelo prazo de cinco anos e que permite utilizações em
euros e dólares dos EUA.
No dia 27 de Fevereiro de 2015, a EDP informou que assinou um contrato de financiamento, com
um grupo de 16 bancos nacionais e internacionais, no montante de €2.000.000.000 com o prazo de
cinco anos. Mais informou que este novo financiamento englobava duas tranches: tranche A
(correspondente a 75% do total) com o formato de “Term Loan” e a Tranche B (correspondente a
25% do total) com o formato Revolving Credit Facility. Informou ainda que o novo financiamento
seria usado principalmente para refinanciar um empréstimo sindicado de EUR 1600 milhões
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contratado em Janeiro de 2013 e que vencia em Janeiro de 2017 (50%) e Janeiro de 2018 (50%), o
qual seria reembolsado antecipadamente e cancelado. Por fim, informou que para o nível de rating
da data, o financiamento pagaria uma taxa de juro Euribor acrescida de 1,1%.
No dia 17 de Março de 2016, a EDP emitiu, ao abrigo do seu programa de obrigações em euros,
600 milhões de euros com vencimento em Março de 2023 e cupão de 2,375%.
No dia 4 de Agosto de 2016, a EDP emitiu, ao abrigo do seu programa de obrigações em euros,
1.000 milhões de euros com vencimento em Fevereiro de 2024 e cupão de 1,125%.
A 7 de Novembro de 2016, a EDP acordou a recompra de Note Entitlements, no montante de 250
milhões de euros, e de 2.5000 Make-whole Entitlements por si emitidas em 2008 na emissão
denominada “EUR 300,000,000 Floating Rate due 2018”.
Finalmente, a 2 de Dezembro de 2016, a EDP anunciou os resultados relativos à early tender date
para aquisição em dinheiro de notes emitidas pela EDP Finance BV ao abrigo das emissões “6.000%
notes due February 2, 2018” e “4.900% notes due October 1, 2019”, tendo a mesma, no valor de
500 milhões de euros, sido integralmente subscrita.
Outros
No dia 10 de Maio de 2013, a EDP informou que a central termoeléctrica Porto de Pecém I, uma
parceria 50%/50% entre a EDP Brasil e a MPX Energia, S.A., recebeu autorização da Agência
Nacional de Energia Eléctrica para iniciar a operação comercial do segundo grupo, com capacidade
instalada de 360 MW.
A 16 de Julho de 2014, a EDP informou que acordou com os 64 sindicatos representantes dos seus
trabalhadores um novo ACT – Acordo Colectivo de Trabalho, incluindo todas as empresas -23que detém a 100% ou sobre as quais tem relação de domínio, sedeadas em Portugal. Este acordo
abrange os cerca de 6.700 trabalhadores do Grupo EDP em Portugal.
O novo acordo:
a.

garante a sustentabilidade económica/financeira do modelo de apoio social aos
colaboradores, na reforma e na saúde, reformulando, nomeadamente, os mecanismos
de comparticipação das partes;

b.

reformula o modelo de gestão das carreiras profissionais aumentando a respectiva
amplitude, criando novas descrições de perfis de enquadramento profissional e
reforçando os mecanismos de evolução com base no mérito;
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c.

consagra normas propiciadoras da promoção da mobilidade interna, da flexibilidade
da organização do trabalho e reforça as disposições internas em matéria de Segurança
e Saúde no Trabalho.

A 18 de Dezembro de 2014, a EDP informou que a EDP e a empresa Corpus Christi Liquefaction,
LLC, subsidiária da Cheniere Energy, Inc., assinaram um acordo vinculativo para o
aprovisionamento de 1 bcm (“billion cubic meters”) de gás natural liquefeito por ano, por um
período de 20 anos, passíveis de extensão por decisão da EDP por 10 anos.
No dia 2 de maio de 2016, a EDP informou que foi aprovado naquela data no Conselho de
Administração da EDP Brasil, sociedade detida em 51% pela EDP, um aumento de capital, dirigido
aos atuais accionistas (i.e. aumento de capital privado), de no máximo R$1,500M (cerca de €375M
ao cambio EUR/BRL 4,0) através da emissão de 130.434.782 novas acções ordinárias. Mais
informou que a EDP apresentou, na mesma data, o compromisso de subscrever a totalidade das
acções a que tem direito, o que representa um investimento pela EDP de R$765M (cerca de €191M
ao cambio EUR/BRL 4,0). Por fim, informou ainda que manifestou a intenção de subscrever as
acções sobrantes que eventualmente venham a ser disponibilizadas no processo de rateio
subsequente.
A 7 de Junho de 2016, a EDP informou que a EDP Brasil anunciou nessa data, após o término do
prazo de subscrição, os resultados do exercício do direito de preferência para subscrição de acções
relativas ao aumento de capital de até R$1,500M aprovado no dia 2 de maio 2016 pelo conselho de
administração da EDP Brasil, sendo que durante o período de exercício do direito de preferência
foram subscritas 128.312.172 acções ordinárias ao preço de emissão de R$ 11,5 por acção,
totalizando o montante de ~R$1.475,6M, que correspondia a cerca de 98,4% do montante total
aprovado, tendo a EDP subscrito a proporção da sua participação no capital social da EDP Brasil.
Mais informou que nesse mesmo período, cerca de 99,6% dos subscritores, incluindo a EDP,
manifestaram a intenção em subscrever as acções sobrantes. Por fim, informou que a conclusão do
aumento de capital estava prevista para meados de Julho de 2016.
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9.5. Imóveis, instalações e equipamentos
Detalham-se abaixo o valor dos edifícios e outras construções e terrenos e recursos naturais,
equipamentos, e outros activos tangíveis em curso, bem como activos intangíveis do Grupo EDP a
30 de Setembro de 2016, reportados por geografia, e líquidos de amortizações acumuladas.
(€ '000)

30 de Setembro de 2016
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Outros activos tangíveis
Activos tangíveis em curso
Activos Intangíveis - direitos de concessão
Outros activos intangíveis*

Portugal

Espanha

EUA

Brasil

Outros

Grupo EDP

16.525
9.423
11.872
46.536
15.528
99.884
167.381
25.688
3.639
202.521
75
399.305
5.532.129 4.750.725 5.658.768 1.938.863 2.007.203 19.887.687
145.877
28.058
9.207
2.063
886
186.090
1.102.229
251.775 824.963
116.227 166.720 2.461.914
3.832.075
0
0
961.878
0 4.793.953
439.276
69.854
83.783
24.478
59.093
676.484
11.235.492 5.135.522 6.592.232 3.292.566 2.249.505 28.505.317

As contas relativas a Setembro de 2016 não são auditadas.
*Inclui bens afectos a concessões (IFRIC 12)

Os terrenos e edifícios detidos pelo Grupo EDP podem-se agregar em diversos tipos, consoante o
seu uso. Efectivamente, o Grupo detém imóveis “Sede” que são utilizados como base dos seus
serviços administrativos, dos quais se destacam os imóveis detidos em Portugal, Espanha e Brasil.
No entanto a maioria dos imóveis do Grupo correspondem a activos de geração e distribuição
eléctrica, bem como a activos de distribuição de gás em Portugal e Espanha.
A EDP suporta ainda um conjunto de rendas e alugueres na sua actividade cujo impacto advém
sobretudo de rendas relativas a terrenos onde estão instaladas centrais eléctricas. Nos primeiros
nove meses de 2016, o impacto destas rendas e alugueres nos resultados da EDP era de 92.288
milhares de euros, enquanto no acumulado do ano de 2015 o valor ascendeu a 115.825 milhares de
euros.
Do total dos activos intangíveis uma parte significativa do valor total respeita a direitos de
concessão das actividades da EDP.
Dentro da sua política de cumprimento estrito das regras e legislação em vigor em todas as áreas
geográficas em que está presente, o Grupo EDP procura assegurar em todos os casos o
licenciamento necessário para o funcionamento das suas instalações.
A EDP assume na sua Política de Ambiente a melhoria contínua do seu desempenho ambiental,
nomeadamente na prevenção da poluição e na minimização dos seus impactes, cumprindo os
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requisitos da legislação ambiental aplicável às diferentes actividades da empresa, bem como outros
compromissos voluntariamente assumidos.
A EDP mantém, desde 2008, um Sistema de Gestão Ambiental Corporativo, certificado de acordo
com a ISO 14001, cujo âmbito abrange a gestão corporativa das políticas ambientais, dos planos
estratégicos de ambiente, da informação ambiental e do desempenho ambiental das organizações do
Grupo EDP.
O Grupo EDP reforça o reconhecimento de uma gestão ambiental exigente alargando as suas
instalações e actividades certificadas de acordo com a ISO 14001. No final de 2015, encontravam-se
certificados 90% da potência líquida instalada de produção e 35% da potência instalada em
subestações de distribuição. Adicionalmente, o Grupo EDP possui registo do Sistema Comunitário
de Ecogestão e Auditoria de 85% da potência líquida instalada em Portugal e 29% em Espanha.
Durante 2015, os investimentos ambientais totalizaram aproximadamente 54 milhões de euros, e os
gastos ambientais cerca de 51 milhões de euros. Mais de 58% do investimento foi imputado a
despesas de protecção do ar e ambiente, onde se destacam os investimentos na minimização das
emissões atmosféricas.
9.6. Investimentos
O Grupo EDP concretizou, ao longo do triénio de 2013-2015, um investimento operacional
acumulado de cerca de 5,6 mil milhões de euros. Apresenta-se de seguida a partição do total de
investimento do Grupo EDP no período de 2013 a 2015.
Milhares de Euros

9 Meses 2016

Investimento Operacional
Actividades Liberalizadas na Ibéria
Actividades Reguladas na Ibéria
Geração Contratada na Ibéria
EDP Renováveis
EDP Brasil
Holding e outros
Total Capex
Expansão
Manutenção

196.204
233.250
21.234
582.634
107.001
19.695
1.160.019
721.088
438.930

2015
388.211
376.561
28.409
901.385
113.548
-20.247
1.787.867
1.183.691
604.175

2014
558.518
381.782
35.623
710.295
118.666
66.762
1.871.647
1.248.596
623.051

2013*
537.183
387.366
48.742
536.465
381.616
42.327
1.933.699
1.277.223
656.476

* Reexpressão originada pela adopção da IFRS 10 e 11

Ao longo do período de 2013-2015, cerca de 33% do investimento operacional da EDP foi
destinado a investimento de manutenção dos activos detidos pela EDP, quer ao nível da
manutenção das centrais electroprodutores já existentes, quer ao nível dos activos de distribuição,
de electricidade e gás, do Grupo.
O remanescente do investimento operacional foi afectado sobretudo à aposta do grupo em
tecnologias renováveis, nomeadamente ao incremento de capacidade eólica e hídrica. Em termos de
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capacidade eólica, a EDP Renováveis acrescentou quase 1,5 GW do final de 2013 até final de 2015,
sobretudo no mercado norte-americano, mas também em vários países europeus. Por outro lado, a
capacidade hídrica do Grupo EDP tem sido alvo de forte investimento em Portugal, ao nível do
segmento Actividades Liberalizadas na Península Ibérica. O período de 2013 a 2015 concentrou um
esforço significativo de investimento, visando acrescentar quase 1,5 GW em centrais hídricas novas
ou em repotenciações de centrais já existentes, na sua grande maioria com capacidade de
bombagem, o que permite uma maior racionalização dos recursos hídricos, sobretudo num
contexto de complementaridade com capacidade eólica (os projectos considerados são: Ribeiradio,
Salamonde II e Baixo Sabor já em operação, e Venda Nova III e Foz Tua, a entrar em operação até
ao fim do primeiro trimestre de 2017).
Ao nível da EDP Brasil, o investimento operacional focou-se sobretudo em investimento de
manutenção da rede de distribuição do Grupo. No entanto, também no mercado brasileiro a EDP
tem-se focado em tecnologias renováveis, investindo em participações financeiras em 3 novas
centrais, todas em parceria com a China Three Gorges, maior accionista do Grupo EDP.
Futuramente, o Grupo EDP continuará a dedicar uma boa parte do seu investimento à manutenção
das redes de distribuição na Península Ibérica e no Brasil. O remanescente do investimento será
sobretudo focado na conclusão dos já referidos 1,5GW de capacidade hídrica que entrará em
produção em Portugal ao longo de 2016 e no 1º semestre de 2017.
O investimento de expansão totalizou 721 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016,
fruto do investimento em nova capacidade hídrica e eólica, enquanto o investimento de
manutenção ficou nos 439 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016, tendo-se sobretudo
destinado à manutenção das redes de distribuição do Grupo EDP na Península Ibérica e no Brasil.
No presente momento, e traduzindo aquilo que é a estratégia em curso do Grupo EDP, os grandes
investimentos em curso, que não o investimento de manutenção dos activos, prendem-se sobretudo
com a capacidade hídrica em Portugal, nomeadamente a central de Foz-Tua que entrará a breve
trecho em produção, e com parques eólicos em diferentes geografias, mas sobretudo na América do
Norte.
O investimento é suportado por geração de fluxos de caixa decorrentes da actividade operacional
da EDP, bem como, em alguns momentos, pelo recurso a financiamento externo, dependendo do
momento temporal, e não descurando os princípios estratégicos de desalavancagem assumidos pelo
Grupo perante accionistas e mercado em geral aquando da divulgação do seu último plano de
negócios, em Maio de 2016.Apresenta-se de seguida uma reconciliação do conceito de investimento
operacional para as demonstrações financeiras da EDP:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Adições Activo Fixo Tangível e Intangível
Licenças CO2
Certificados Verdes
Desmantelamento de Activos Tangíveis
Operação de Compra de Activos da Repsol
Reavaliação de activos
Outros
Total Capex

9 Meses 2016
1.277.555
-51.582
-12.376
-45.425
-8.154
1.160.019

2015
2.484.463
-128.620
-55.990
-15.966
-401.155
-94.865
1.787.867

2014
2.050.068
-47.319
-24.885
-67.627
-38.590
1.871.647

2013*
2.140.630
-61.472
-12.941
2.682
-135.200
1.933.699

* Reexpressão originada pela adopção da IFRS 10 e 11
Ver Nota Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis (adições do período)
Ver Nota Activos Fixos Intangíveis
Ver Nota Activos Fixos Intangíveis
Ver Nota Provisões para Riscos e Encargos: desmantelamento e descomissionamento (reforço - diminuição da responsabilidade)
Nota Eventos Subsquentes ou Relevantes
Nota Activos Fixos Tangíveis (ENEOP: €249,671; Porto do Pecém €151.484)
Inclui subsídios ao investimento e outras pequenas operações como anulação de vendas de edifícios.

9.7. Dependências do Emitente relativas a patentes ou licenças, contratos industriais,
comerciais ou outros
Electricidade em Portugal
O Sistema Eléctrico Nacional integra as actividades de produção e comercialização, exercidas em
regime de concorrência (sujeita a atribuição de licença no caso da produção e a registo prévio no
caso da comercialização), e as actividades de transporte e distribuição, exercidas em exclusivo
mediante concessões de serviço público.
A produção de electricidade engloba a produção em regime ordinário (PRO) e produção em regime
especial (PRE). A produção em regime ordinário, em que o Grupo EDP está presente através da
EDP Gestão da Produção, S.A., rege-se pelo princípio da liberdade do exercício de actividade
sendo a energia produzida vendida em mercados organizados ou através de contratos bilaterais,
estando apenas sujeita à atribuição de licença.
A produção em regime especial (PRE) permite aos produtores efectuarem entregas à rede, através
de contratos bilaterais celebrados com o Comercializador de Último Recurso, estando sujeita a
regimes jurídicos específicos. O Grupo EDP exerce actividades no segmento da PRE em Portugal
através da EDP Gestão da Produção, S.A. e da EDP Renováveis Portugal, S.A., entre outras
participadas.
A distribuição de electricidade em média e alta tensão está concessionada à EDP Distribuição pelo
Estado Português ao abrigo de um contrato de concessão, que foi assinado em Fevereiro de 2009
por um prazo de 35 anos.
De acordo com o estabelecido em legislação específica, o direito de distribuir energia eléctrica em
baixa tensão em Portugal está atribuído aos municípios. No entanto, através da celebração de
contratos de concessão, por períodos que, de uma forma geral, ascendem a 20 anos. O terminus
destes contratos dar-se-á no prazo que medeia 2017 a 2023. Este direito foi cedido à EDP
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Distribuição. Os termos das novas concessões serão estabelecidas após um processo de concurso a
ser implementado pelos municípios competentes.
A comercialização de electricidade é livre, sujeita à atribuição de licença, sendo, para o efeito,
assegurado aos comercializadores o direito de acesso às redes de transporte e de distribuição,
mediante o pagamento de tarifas de acesso reguladas pela ERSE. A actividade de comercialização
livre é desenvolvida, no Grupo EDP, pela EDP Comercial, S.A. A actividade de comercialização de
último recurso (CUR), que contém obrigações de serviço público universal, está sujeita a atribuição
de licença, e é assegurada pela EDP SU., empresa constituída e totalmente detida pela EDP
Distribuição.
Gás em Portugal
No que respeita à actividade de distribuição, o Grupo EDP desenvolve a sua actividade em
Portugal através da sua subsidiária EDP Gás Distribuição, S.A., ao abrigo de uma concessão
concedida pelo Estado Português por 40 anos, que termina em 2048. O Grupo EDP está presente,
de igual forma, na comercialização de gás natural, quer em regime regulado (EDP Gás Serviço
Universal, S.A.) quer em regime livre (EDP Comercial, S.A.), a quem foram atribuídas licenças de
comercialização, sendo que a da EDP Gás Serviço Universal, S.A. (enquanto, comercializador de
último recurso) tem obrigações de serviço público.
Adicionalmente, o Grupo desenvolve ainda a actividade de fornecimento de GPL, através da EDP
Gás GPL, S.A, para a qual detém uma licença de exploração.
Electricidade em Espanha
O sistema eléctrico em Espanha abrange as actividades de geração, transporte, distribuição, serviços
de recarga energética, intercâmbios intracomunitários e internacionais, e a gestão económica e
técnica do sistema. É reconhecida a livre iniciativa empresarial para contribuir no desenvolvimento
das mesmas, não descurando as especificidades das actividades reguladas, pelo seu carácter de
monopólio natural; o transporte, a distribuição e a gestão económica e técnica do sistema.
A geração de electricidade é desenvolvida em regime de livre competência, sendo a electricidade
produzida, vendida em mercados organizados, ou através de contratos bilaterais. Adicionalmente,
para fomentar a produção a partir de fontes renováveis ou cogeração de alta eficiência e resíduos, o
governo poderá determinar (ainda que excepcionalmente) um regime de remuneração específico,
sempre que haja a obrigação de cumprir os normativos da UE, ou quando a introdução deste
regime dependa da redução do custo da energia e da dependência energética do exterior.
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O grupo EDP, através da Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.U., EDP Renovables España, S.L. e
outras subsidiárias, realiza a actividade de geração em Espanha, tanto com tecnologias
convencionais, como com renováveis, cogeração ou resíduos.
A distribuição de electricidade, que abrange as linhas, parques e elementos de transformação de
tensão a 220kV, desenvolve-se em Espanha por parte das empresas distribuidores, que são
sociedades com capacidade legal, técnica e económica, elegíveis pelo ministério da Indústria Energia
e Turismo (“MIET”). As instalações de distribuição estão sujeitas a autorização administrativa. O
grupo EDP exerce esta actividade através da sua subsidiária Hidroelétrica Distribuição Eléctrica,
S.A.U., que consta no registo administrativo de distribuidoras do MIET.
A comercialização de electricidade é uma actividade livre, sujeita a um processo de comunicação de
início da actividade à administração competente. Para poderem exercer a sua actividade os
comercializadores têm reconhecido o direito de acesso às redes de transporte e distribuição, através
do pagamento de uso da rede, que são aprovados pelo MIET e com acordo prévio da Comissão
delegada do governo para assuntos económicos. A actividade de comercialização livre é
desenvolvida dentro do Grupo EDP, por parte de EDP Energía, S.A.U. e outras subsidiárias. A
actividade

de

comercialização

de

referência

em

Espanha

impõe-se

a

determinadas

comercializadoras designadas pelo governo, que estão obrigadas em fornecer energia eléctrica em
determinadas condições já definidas.
Sector do Gás em Espanha
No que respeita à distribuição, o grupo EDP desenvolve esta actividade em Espanha através da
subsidiária Naturgas Energía Distribución, S.A.U., que está elegível junto do MIET, para operar
como distribuidora. O grupo EDP está presente também na comercialização de gás natural, tanto
no âmbito do fornecimento de último recurso (EDP Comercializadora de Último Recurso, SA),
como no fornecimento livre (EDP Comercializadora, S.A.). As empresas comercializadoras de
último recurso estão sujeitas a determinadas obrigações de fornecimento.
Adicionalmente, o grupo fornece GLP, dispondo para o efeito as licenças correspondentes.
Electricidade no Brasil
As actividades da EDP no sector eléctrico no Brasil são actualmente exercidas ao abrigo das
seguintes concessões e autorizações:
Produção de Electricidade:
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Central Hidroeléctrica Luiz Eduardo Magalhães (Lajeado) - Contrato de concessão
nº 05/97 de uso de bem público, sob o regime de produção independente,
assinado em 1997. Este contrato tem um prazo de vigência de 35 anos, com
possibilidade de prorrogação sem especificação de prazo;



Central Hidroeléctrica Peixe Angical - Contrato de concessão nº 130/2001 de uso
de bem público, sob o regime de produção independente, assinado em 2001. Este
contrato tem um prazo de vigência de 35 anos, com possibilidade de prorrogação
sem especificação de prazo;



Central Hidroeléctrica Mascarenhas - Outorga mediante Decreto do MME de
13/07/1995 para exercer actividade destinada ao serviço público, com prazo de
vigência de 30 anos. Contrato de concessão nº 003/2007, assinado em 2007
poderá ser prorrogado por até 20 anos;



Central Hidroeléctrica Cachoeira Caldeirão - Contrato de concessão nº 01/2013 de
uso de bem público, sob o regime de produção independente, assinado em 2013.
Este contrato tem um prazo de vigência de 35 anos, sem previsão de prorrogação
na legislação actual;



Central Hidroeléctrica Santo Antônio do Jari - Outorga mediante Decreto do
MME n° 95.518, de 18/12/1987, com prazo de vigência de 30 anos. Contrato de
concessão nº 04/2002 de uso de bem público, sob o regime de produção
independente, assinado em 2002, com prorrogação do prazo da concessão até
31/12/2044, conforme Portaria do MME n°646, de 30/11/2011;



Central Hidroeléctrica Suíça - Outorga mediante Decreto do MME de
13/07/1995, com prazo de vigência de 30 anos. Contrato de concessão nº
001/2014 de uso de bem público, sob o regime de produção independente,
assinado em 2014, com possibilidade de prorrogação sem especificação de prazo;



Centrais Hidroeléctricas Rio Bonito, Jucu, Alegre e Fruteiras - Outorga mediante
Decreto do MME de 13/07/1995, com prazo de vigência de 30 anos. Contrato de
concessão nº 004/2013 de uso de bem público, sob o regime de produção
independente, assinado em 2014, com possibilidade de prorrogação sem
especificação de prazo;



Central Hidroeléctrica Viçosa - Autorização mediante Resolução ANEEL n° 111,
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de 18/05/1999, sob o regime de produção independente, com prazo de vigência
de 30 anos e possibilidade de prorrogação sem especificação de prazo;


Central Hidroeléctrica São João - Autorização mediante Resolução ANEEL n°
110, de 18/05/1999, sob o regime de produção independente, com prazo de
vigência de 30 anos e possibilidade de prorrogação sem especificação de prazo;



Central Hidroeléctrica Costa Rica - Autorização mediante Resolução ANEEL n°
468, de 12/11/2001, sob o regime de produção independente, com prazo de
vigência de 30 anos e possibilidade de prorrogação sem especificação de prazo;



Central Hidroeléctrica Francisco Gros - Autorização mediante Resolução ANEEL
n° 482, de 31/10/2001, sob o regime de produção independente, com prazo de
vigência de 30 anos e possibilidade de prorrogação sem especificação de prazo;



Central Termoeléctrica Porto do Pecém - Autorização mediante Portaria do MME
nº 226/2008, sob o regime de produção independente, com prazo de vigência de
35 anos e sem previsão de prorrogação na legislação actual.



Central Hidroeléctrica São Manoel – Contrato de concessão nº 02/2014 de uso de
bem público, sob o regime de produção independente, assinado em 2014. Este
contrato tem um prazo de vigência de 35 anos, sem previsão de prorrogação na
legislação actual

Distribuição de electricidade:


Bandeirante Energia S.A. - Contrato de concessão nº 202/1998 para exploração dos
serviços públicos de distribuição de energia eléctrica, assinado em 1998. Este contrato
tem um prazo de vigência de 30 anos, com possibilidade de prorrogação limitada por
idêntico período;



Espírito Santo Centrais Eléctricas S.A. - ESCELSA - Contrato de concessão nº
001/1995 para exploração dos serviços públicos de distribuição de energia eléctrica,
assinado em 1995. Este contrato tem um prazo de vigência de 30 anos, com
possibilidade de prorrogação sem especificação de prazo.



No que se refere à comercialização de electricidade, a EDP Comercialização e
Serviços de Energia Ltda. está autorizada mediante a Resolução ANEEL n° 62, de
16/02/2001, a comercializar energia eléctrica no âmbito da Câmara de
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Comercialização de Energia Eléctrica - CCEE.
EDP Renováveis
 a EDP Renováveis é uma das principais empresas de energias renováveis a actuar no
âmbito

da

concepção,

desenvolvimento,

gestão

e

operação

de

centros

electroprodutores que produzem electricidade a partir de fontes de energia renováveis
e da venda da electricidade produzida.
 em Setembro de 2016, o portfólio da EDP Renováveis totalizava 9.379 MW
(capacidade consolidada ao nível do EBITDA) e compreendia parques eólicos
“onshore” no total de 9.297 MW e 82 MW relativos a parques solares, dos quais 50
MW na Roménia, 30 MW nos Estados Unidos e 2 MW em Portugal. Os parques da
EDP Renováveis têm, em Setembro de 2016, uma idade média de 5/6 anos e possuem
licenças de exploração por períodos em geral iguais ou superiores à vida útil do parque.
 a EDP Renováveis opera em três áreas geográficas distintas: Europa, América do
Norte e Brasil. Actualmente, a EDP Renováveis detém e opera parques eólicos em 10
países: Espanha, Portugal, Franca, Bélgica, Polónia, Roménia, Itália, Estados Unidos da
América, Canada e Brasil. A EDP Renováveis é ainda detentora de vários projectos de
energia eólica, que se encontram em diferentes fases de desenvolvimento e construção
naqueles e noutros países, tais como México e o Reino Unido.
9.8. Política de dividendos
A EDP tem seguido anualmente uma política sustentada de distribuição de dividendos que procura
conciliar, por um lado, a estrita observância das disposições legais e estatutárias relevantes, e, por
outro lado, a partilha com todos os seus accionistas de uma parcela relevante do valor criado pelo
Grupo em harmonia com as condições concretas da empresa e do mercado. A prossecução desta
política visa permitir a obtenção, pelos accionistas, de um adequado retorno sobre o seu
investimento, sem comprometer a conservação do valor da empresa.
Em consonância com essa política, apresentam-se de seguida os valores dos dividendos distribuídos
pela EDP, nos últimos três mandatos dos órgãos sociais:
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An o

Data Ap rovação

Data P ag am en to

Divid en d o Bru to

2006

12/04/2007

04/05/2007

0.110

2007

10/04/2008

08/05/2008

0.125

2008

15/04/2009

14/05/2009

0.140

2009

16/04/2010

13/05/2010

0.155

2010

14/04/2011

13/05/2011

0.170

2011

17/04/2012

16/05/2012

0.185

2012

06/05/2013

23/05/2013

0.185

2013

12/05/2014

29/05/2014

0.185

2014

21/04/2015

14/05/2015

0.185

2015

19/04/2016

18/05/2016

0.185

Em relação ao exercício de 2015, o Conselho de Administração Executivo da EDP submeteu à
aprovação da Assembleia Geral, realizada em 19 de Abril de 2016, uma proposta de aplicação do
resultado líquido, do qual 676,5 milhões de euros se destinavam à distribuição aos accionistas sob a
forma de dividendos. A proposta foi aprovada por maioria de votos (99,9995%) na Assembleia
Geral, tendo sido colocado a pagamento, em 18 de Maio de 2016, um dividendo bruto de 18,5c€
euros por cada acção.
A EDP entende que uma relação transparente com os investidores e com o mercado envolve a
definição de critérios claros e objectivos razoáveis quanto à política de distribuição de dividendos,
conforme tem sido salientado pela crescente exigência por parte da comunidade de investidores
face à instabilidade dos mercados de capitais que se tem feito a sentir nos últimos anos.
Neste sentido, no último evento “Capital Markets Day”, realizado no dia 5 de Maio de 2016, com
investidores e analistas, tanto nacionais como estrangeiros, foi revista a política de dividendos,
sendo agora o objectivo do Conselho de Administração Executivo propor à Assembleia Geral de
Accionistas um aumento do dividendo bruto para 19c€ por acção já no ano de 2016.
Adicionalmente, o compromisso passou a ser propor anualmente à Assembleia Geral de
Accionistas um payout entre 65%-75% do resultado líquido recorrente, tendo como mínimo o
pagamento de um dividendo por acção igual ao último dividendo pago.
A estratégia da EDP deve conduzir ao crescimento, desalavancagem financeira, mantendo o perfil
de risco baixo e remunerações atractivas, permitindo-lhe ter um perfil diferenciado entre as
sociedades europeias do sector da energia.
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9.9. Contratos Significativos
A EDP não é parte em qualquer contrato significativo, para além dos contratos celebrados no
âmbito do normal decurso da sua actividade.
9.10.

Acções judiciais ou arbitrais

Considerando a informação constante na Nota 37 (Provisões para Riscos e Encargos) das demonstrações
financeiras consolidadas da EDP relativas ao período de nove meses findo em Setembro de 2016 e
das demonstrações financeiras consolidadas da EDP referentes ao exercício findo em 31 de
Dezembro de 2015, a rubrica de provisão para assuntos legais, laborais e outras contingências inclui
provisões para processos judiciais em curso e outras contingências laborais que respeitam
essencialmente a:
i.

Pedidos de restituição dos valores pagos a título de majoração tarifária, efectuados pelos
consumidores industriais às subsidiárias brasileiras Bandeirante e Escelsa, no montante
total de 12.178 milhares de Euros (31 de Dezembro de 2015: 9.363 milhares de Euros).
Estes pedidos decorrem da aplicação das Portarias DNAEE n.º 38, de 27 de Fevereiro de
1986 e n.º 45, de 4 de Março de 1986 – Plano Cruzado, que vigoraram de Março a
Novembro de 1986;

ii.

Em 2012, na sequência da decisão do tribunal arbitral que acolheu parcialmente o pedido
da Terriminas, e condenou a EDP Produção ao pagamento de 1.329 milhares de Euros
relativo a diferenciais de preços nos anos de 1985 e 1986 foi registada uma provisão para
fazer face a processos judiciais, a responsabilidade estimada ascende a 5.709 milhares de
Euros, correspondente ao valor actual da indemnização. Este processo encontra-se em fase
de execução tendo sido impugnado pela EDP Produção;

iii.

No decorrer do mês de Abril de 2015, a ERSE notificou a EDP Comercial da decisão de
abertura de um processo de contra-ordenação, no quadro do Regime Sancionatório do
Sector Energético, solicitando informação diversa. Em Julho de 2015, a ERSE enviou uma
nota de ilicitude à EDP Comercial cuja resposta com argumentos de defesa foi preparada e
enviada dentro dos prazos definidos por lei. Em 10 de Dezembro de 2015, a ERSE
proferiu decisão que condenou a EDP Comercial, aplicando uma coima de 7.500 milhares
de Euros. Foi decidido recorrer da decisão no prazo legal definido para o efeito, tendo sido
constituída provisão no montante em causa; e

iv.

Os restantes processos judiciais em curso dizem, essencialmente, respeito a pedidos de
indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, decorrentes de eventual
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responsabilidade civil alegadamente resultante de incêndios, interrupções de fornecimento
de energia, eletrocussão e eletrização, entre outras situações.
Adicionalmente, no decurso normal da sua actividade, nas subsidiárias do Grupo EDP existem
diversos litígios e contingências (de risco possível) de natureza administrativa, cível, fiscal, laboral e
outras. Estas acções judiciais, arbitrais ou outras, envolvem clientes, fornecedores, empregados,
autoridades administrativas, centrais, municipais, fiscais, ambientais ou outras, ainda que, no
entendimento do Grupo EDP e dos assessores legais que a assistem nesses processos, o risco de
perda não seja provável e que o desfecho das mesmas não afectará de forma material a sua posição
consolidada. Os processos destas naturezas cujas perdas foram estimadas como possíveis não
requerem neste momento a constituição de provisões, não obstante serem periodicamente
reavaliados.
As contingências possíveis mais relevantes em Portugal são as seguintes:
i)

Na EDP Produção existem diversos processos judiciais de natureza administrativa
decorrentes de uma alegada aplicação incorrecta de taxas contributivas de Segurança Social
inferiores às máximas para colaboradores abrangidos por acordos de pré-reforma, no
montante global de 4.194 milhares de Euros

ii)

Na EDP Produção, na EDP Distribuição e na EDP Serviço Universal, existem diversos
processos judiciais de natureza cível associados a pedidos de indemnização por danos
patrimoniais e não patrimoniais no montante global, de 14.438milhares de Euros;

iii)

Na esfera da EDP Distribuição existe uma contingência relacionada com a
responsabilidade pelos encargos das empreitadas para fornecimento e montagem das redes
de distribuição de energia eléctrica, incluindo iluminação pública, na área de intervenção e
reconversão urbanística da Parque Expo 98. Neste contexto, a Parque Expo 98 invocou
que, entre 1996 e 2014, suportou custos no montante de 26.519 milhares de Euros que
seriam da responsabilidade da EDP Distribuição. Em Novembro de 2015, a Parque Expo
98 dirigiu à EDP Distribuição uma notificação judicial avulsa, tendo em vista interromper o
prazo de prescrição;

iv)

Na Empresa Hidroeléctrica do Guadiana existe um processo arbitral resultante de
divergências na interpretação do Contrato de Exploração das Centrais Hidroeléctricas de
Alqueva e Pedrógão, celebrado com a EDIA. Mais concretamente, quanto ao apuramento
do investimento realizado na construção do Reforço de Potência de Alqueva para efeitos
de ajustamento à Compensação Financeira Anual prevista no contrato. A contingência
ascende aproximadamente a 7.791 milhares de Euros;
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v)

No decorrer do mês de Abril de 2015, a ERSE notificou a EDP Distribuição da decisão de
abertura de um processo de contra-ordenação, no quadro do Regime Sancionatório do
Sector Energético (RSSE) solicitando informação diversa relativa à actuação da EDP
Distribuição enquanto Gestor do Processo de Mudança de Comercializador É
entendimento dos assessores jurídicos e da Administração que esta contingência afigura-se
como possível, contudo tendo em consideração a fase instrutória do processo e a ausência
de jurisprudência da matéria, objecto do mesmo, o respectivo valor de risco é
indeterminado;

vi)

Em 29 de Julho de 2016, a Autoridade da Concorrência (AdC) notificou a EDP, S.A. e a
EDP Comercial da Nota de Ilicitude adoptada pelo Conselho de Administração da AdC,
no âmbito do processo de contra-ordenação que incidiu sobre a campanha comercial
promovida em parceria pela EDP Comercial e pela Modelo Continente designada por
“Plano EDP Continente”. De referir que esta foi uma campanha pontual e limitada no
tempo, com duração de cerca de 2 anos, sendo habitual este tipo de campanhas ser levada a
cabo no mercado português por outros agentes. O Grupo EDP está convicto de que a
campanha trouxe benefícios reais para o consumidor e para a dinamização da concorrência
nos mercados em causa. É entendimento dos assessores jurídicos que acompanham a EDP
neste processo e da Administração que esta contingência se afigura como possível, contudo
tendo em consideração os argumentos de defesa e a ausência de jurisprudência nesta
matéria, o respectivo valor de risco é indeterminado;

vii)

Na EDP Distribuição existe um processo judicial de natureza fiscal decorrente de uma
acção de inspecção externa realizada pela Autoridade Tributária ao período de 2000. Por
não concordar com as correcções propostas, a EDP S.A., na qualidade de sociedade
dominante do Grupo de sociedades tributadas no âmbito do Regime Especial de
Tributação de Grupos de Sociedades, apresentou impugnação judicial a contestar a
correcção mais relevante associada ao apuramento do saldo inicial de provisões tributadas
da EDP Distribuição. A contingência fiscal associada a este ajustamento, ascende a 11.620
milhares de Euros.

As contingências possíveis mais relevantes no Brasil são as seguintes:
i)

Na Investco existem acções judiciais de natureza cível referentes na sua grande maioria, a
pedidos de indemnizações decorrentes do enchimento do reservatório da hidroeléctrica
Luís Eduardo Magalhães, no montante de 24.290 milhares de Euros
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ii)

Na Escelsa existem acções judiciais de natureza trabalhista referentes, na sua grande
maioria, a pagamento de horas extras, adicionais de risco de vida e reintegração no
montante de 12.555 milhares de Euros;

iii)

Na Bandeirante e na Escelsa existe uma acção civil pública intentada pela ADIC Associação de Defesa de Interesses Colectivos que reclama uma indemnização decorrente
de um reajuste tarifário Parcela A a 43 concessionárias. O valor estimado imputável à
Bandeirante e à Escelsa ascende a 40.374 milhares de Euros;

iv)

A Bandeirante é parte numa acção judicial relativa à COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social) do período de 1993 a 1995, em litisconsórcio com
AES Eletropaulo, onde se discute a aplicação da amnistia fiscal introduzida pelas Medidas
Provisórias n.ºs 1858-6 e 1858-8, concedida aos contribuintes que não cobraram COFINS,
por considerá-la indevida. No julgamento de 2ª Instância foi confirmado parcialmente o
direito à amnistia e aplicado o Decreto-Lei n.º 1.025/69 que instituiu o pagamento de
encargos processuais a favor da Fazenda Nacional. Desta decisão foi apresentado recurso o
qual aguarda julgamento. O valor actualizado é de 19.927 milhares de Euros;

v)

Na Bandeirante e na Escelsa existem acções administrativas e judiciais relativas a
compensações tributárias não homologadas pela Receita Federal do Brasil que (i)
encontram-se salvaguardadas por créditos reconhecidos judicialmente (IRPJ - Imposto de
Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica - e CSLL - Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido) e (ii) resultam do pagamento, em 2001, de IRPJ, CSLL, PIS
(Programa de Integração Social) e COFINS, considerado excessivo face à aplicação do
Parecer COSIT 26/2002 (Impostos sobre Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE),
emitido pelas autoridades fiscais brasileiras. Segundo este parecer, os valores decorrentes da
actualização das tarifas ao abrigo do RTE deveriam ser reconhecidos e tributados apenas a
partir de 2002. Os valores actualizados aascendem a 85.853 milhares de Euros;

vi)

Na Lajeado existe uma acção administrativa fiscal iniciada pela Receita Federal do Brasil em
2014, que visa a cobrança de impostos (IRPJ e CSLL) decorrente da rejeição de despesas
com goodwill gerado na aquisição de uma participação social. O processo aguarda
julgamento na esfera administrativa. O montante desta contingência ascende a 23.390
milhares de Euros.); e

vii)

Em 2015, a Porto do Pecém foi objecto de uma execução fiscal, no valor de 16.237
milhares de Euros, decorrente de alegada não tributação em sede de IRPJ e CSLL de
proveitos financeiros e variações cambiais relativas a períodos anteriores. A Porto de
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Pecém apresentou defesa e aguarda julgamento na esfera judicial. O valor é de 19.904
milhares de Euros;
Por último, importa identificar os litígios e contingências que, apesar de o Grupo EDP classificar o
respectivo risco como remoto, assumem valores materialmente relevantes, a saber:
i)

A 27 de Outubro de 2009 e 5 de Janeiro de 2010, o Grupo EDP foi objecto de duas notas
de liquidação ao lucro tributável do grupo fiscal EDP com referência aos anos de 2005 e
2006, as quais incluem o efeito da correcção à matéria colectável da EDP Internacional
SGPS, no valor total de 591.000 milhares de Euros, associada ao tratamento fiscal
conferido a uma menos valia apurada na liquidação de uma subsidiária sua, cujo principal
activo consistia em partes de capital em subsidiárias operacionais no Brasil, nomeadamente
na Escelsa e na Enersul;
Tendo por base a análise que efectuou e os pareceres técnicos que recolheu, incluindo a
obtenção junto das autoridades fiscais de um parecer vinculativo favorável quanto à
natureza da operação em apreço no ano em que ocorreu a liquidação, o Grupo EDP
considera como remoto o risco de perder esta acção em tribunal. No âmbito desta análise,
a menos valia apurada é fiscalmente dedutível em sede de IRC, ao abrigo do n.º 2 do artigo
75º do Código do IRC na redacção em vigor à data dos factos (actual artigo 81º). Face ao
exposto, e por entender que o enquadramento da operação em causa, cumpriu a legislação
fiscal em vigor à data dos factos, o Grupo EDP accionou todos os meios legais ao seu
alcance para contestar estas liquidações adicionais. Assim, na sequência do indeferimento
tácito do recurso hierárquico, a EDP apresentou no dia 6 de Junho de 2012, impugnação
judicial. O valor da contingência fiscal associada à referida correcção ascende a 262.000
milhares de Euros

ii)

A Bandeirante através do Sindicato da Indústria da Energia no Estado de São Paulo SindiEnergia instaurou dois Mandados de Segurança Colectivos contra a Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, de forma a obter a suspensão dos efeitos dos Decretos
n.º 55.421/2010 e 55.867/2010. Ambos os processos versam sobre a incidência de ICMS
(Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de
serviços) sobre as perdas técnicas de energia (e.g. furto, desvio ou fraude) e foram objecto
de sentenças favoráveis. As decisões em apreço ainda são passíveis de recurso aos
Tribunais Superiores, contudo, atendendo a que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
é favorável à tese discutida neste processo, o Grupo EDP classifica como remoto o risco
de perder esta acção. O valor estimado da contingência ascende a 103.316 milhares de
Euros.
249

9.11.

Pessoal

9.11.1. Número de efectivos e sua repartição
A repartição dos colaboradores do Grupo EDP área de negócio no final dos exercícios de 2013,
2014 e 2015, bem como nos períodos de nove meses findos em 30 de Setembro de 2016,
respectivamente, é como segue:

Actividades Liberalizadas na Ibéria
Actividades Reguladas na Ibéria
Geração Contratada na Ibéria
EDP Renováveis
EDP Brasil
Holding e outros
Total

9 Meses 2016 9 Meses 2015
954
914
3,788
3,858
1,052
1,128
1,061
1,009
2,910
2,922
2,210
2,188
11,975
12,019

2015
932
3,867
1,106
1,018
2,940
2,221
12,084

2014
941
3,916
1,149
919
2,648
2,225
11,798

2013
966
4 084
1,209
890
2,772
2,250
12,171

9.11.2. Esquemas de participação dos trabalhadores no capital do Emitente
Não existem direitos de opção atribuídos para a aquisição de acções (“stock options”) de que sejam
beneficiários os trabalhadores e colaboradores da empresa.
9.12.

Investigação e Desenvolvimento

Gastos em I&D

I&D

2015
35.4

2014
31.6

M€
2013
31.0

No período de 2013 até ao período de 9 meses findo em Setembro de 2016, consolidou-se o
modelo de governo para a inovação implementado, assente em 4 áreas de estratégicas onde se
desenvolveram os principais projectos para o Grupo EDP:
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PRODUÇÃO LIMPA E FLEXÍVEL
Esta área visa identificar e promover o desenvolvimento de novas fontes de energia, no domínio
das energias limpas, que permitam à EDP ter um portfólio diversificado e eficiente de tecnologias
de produção de energia eléctrica, com o objectivo de reduzir as emissões de gases de efeito de
estufa.
REDES INTELIGENTES
Neste pilar, a EDP visa liderar o desenvolvimento de infra-estruturas e aplicações das redes
inteligentes com foco no cliente e nas operações. Pretende-se assegurar que as redes de distribuição
têm a capacidade para, num contexto de aumento de produtor renovável distribuída e electrificação
da sociedade (ex. veículo eléctrico), garantir a optimização e a flexibilidade das suas actividades
operacionais, facilitando a criação de novos serviços para os clientes.
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INOVADORAS
Trata-se de uma área transversal de alavancagem no desenvolvimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), para apoiar a inovação em todas as áreas de negócio. As
iniciativas desenvolvidas neste âmbito tiveram um foco particular em novas tecnologias e
tendências de mercado, tais como:


Big Data: potencia agilidade no mercado, optimização operacional e criação de novos
produtos e serviços;



Advanced Analytics: fomenta a extracção de informação accionável dos dados de
negócio, conduzindo à criação de vantagens competitivas;



Cloud Computing: permite flexibilizar a gestão da infra-estrutura IT, agilizar a
afectação de recursos técnicos e diminuir investimentos.

SOLUÇÕES CENTRADAS NO CLIENTE
Na área comercial, a EDP tem tido como foco a diferenciação face à concorrência, centrando-se
assim a actividade de inovação na expansão da oferta de novos produtos e serviços, bem como o
aumento da satisfação global dos clientes.
Este modelo de governação ditou que se continuassem a consolidar os mecanismos de articulação
entre a EDP Inovação e as restantes Unidades de Negócio do Grupo. A inovação aberta,
envolvendo a participação de empreendedores, grandes empresas, financiadores, universidades,
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centros tecnológicos e comunidade científica em geral, apresenta vantagens significativas na eficácia
da busca de soluções e eficiência na utilização dos meios alocados à inovação, fazendo há muito
parte integrante da estratégia de inovação prosseguida pela EDP com considerável sucesso. A EDP
Inovação obteve o reconhecimento de idoneidade para a prática de actividades de Investigação e
Desenvolvimento pela Agência Nacional de Inovação, em Portugal. Este reconhecimento abrange
os domínios técnico-científicos de tecnologias de energias renováveis, eficientes e flexíveis,
eficiência energética e gestão de energia, e engenharia de sistemas e aplicações inteligentes. Para
além das iniciativas desenvolvidas pelas unidades de negócio nas quatro áreas estratégicas, que se
apresentam de seguida, realça-se ainda a consolidação dos Centros de I&D N.E.W. em Portugal
(https://rd-new.com) e SCNET em Xangai, este último criado em Julho de 2015, cuja actividade
abrangerá as seguintes áreas: gestão e armazenamento de energia, redes inteligentes, flexibilidade na
produção hídrica e térmica e eólica offshore.
De salientar ainda que a EDP desenvolve igualmente projectos que visam a melhoria da operação
dos seus activos, detém um fundo de capital de risco para investimento em cleantech (EDP Ventures)
e promove iniciativas internas e externas para estimular a inovação e o empreendedorismo.
EDP Ventures: até final de 2015, já investiu cerca de 21 milhões de euros em empresas e fundos
inovadores na área de cleantech, tendo também assumido um compromisso adicional de investimento
futuro de 0,5 milhões de euros.

252

10. CAPITALIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO DO EMITENTE
Os dados financeiros que se encontram no quadro abaixo evidenciam a capitalização e
endividamento, a nível consolidado, do Grupo EDP, em 30 de Setembro de 2016, data da última
informação financeira divulgada pela EDP. O Emitente declara que, desde essa data, não houve
quaisquer alterações materiais, desde essa última informação financeira pública disponível, nos itens
relativos a Capitalização e Endividamento da EDP.
Esta informação foi preparada de acordo com as IFRS, conforme aprovadas pela União Europeia e
deverá ser lida em conjunto com as demonstrações financeiras constantes do presente Prospecto,
incluindo a análise da exploração e da situação financeira constante do Capítulo 11, bem como com
a demais informação financeira inserida por remissão ao presente Prospecto.
Endividamento e Capitalização (milhares de euros)
Dívida corrente

30/Set/2016
€310.275

Garantida (1)
(2)

Caucionada
Não garantida/não caucionada
Total dívida corrente
Dívida não corrente (excluindo porção corrente da dívida de longo prazo)

€45.828
€1.969.179
€ 2.325.282
€2.219.988

Garantida (1)
(2)

Caucionada
Não garantida/não caucionada
Total dívida não corrente
Total do endividamento
Capitais próprios
Capital social
Acções Próprias
Prémios de emissão de acções
Reservas legais
Outras reservas e resultados acumulados
Capital próprio atribuível a accionistas
Total do capital próprio
Total do endividamento e capitalização
(1) Considera porção das garantias financeiras que correspondem a dívida financeira.
(2) Considera empréstimos colaterais relativos a dívida financeira.

€30.543
€13.714.122
€ 15.964.653
€ 18.289.935
€3.656.538
-€62.525
€503.923
€739.024
€3.514.738
€ 8.351.698
€ 8.351.698
€ 26.641.633

O detalhe do endividamento financeiro líquido no curto prazo e no médio-longo prazo, a nível
consolidado, do Grupo EDP, em 30 de Setembro de 2016, é o que se apresenta de seguida:

253

Endividamento financeiro líquido (milhares de euros)

30/Set/2016

A.
B.

Caixa
Equivalentes de caixa

C.
D.

Outros itens (3)
Liquidez (A)+(B)+(C)

€221
€1.676.633
€76.371
€ 1.753.225

E.

Recebíveis financeiros correntes

F.
G.
H.
I.

Dívida Bancária corrente
Componente corrente da dívida não corrente
Outra dívida financeira corrente
Dívida financeira corrente (F)+(G)+(H)

J.

Endividamento financeiro líquido corrente (I)-(E)-(D)

K.
L.
M.
N.

Dívida bancária não corrente
Emissões Obrigacionistas
Outra dívida financeira não corrente
Dívida financeira não corrente (K)+(L)+(M)

€ 187.770

(4)

€571.425
€1.187.078
€566.779
€ 2.325.282
€ 384.287
€4.047.215
€11.266.729
€650.709
€ 15.964.653

O.
Endividamento financeiro líquido não corrente (J)+(N)
€ 16.348.940
(3) Considera depósitos colaterais associados à dívida financeira, nomeadamente depósitos
constituídos como colateral para garantia de financiamento, dividindo-se em "não-corrente"
(€30.543milhares)e"corrente"(€45.828milhares).
(4) Considera activos financeiros ao justo valor através de resultados e instrumentos
financeiros derivados com impacto na dívida líquida (detalhe no sub-capítulo 12.2 do
presente Prospecto).

O Emitente possui dívida indirecta e contingente, nomeadamente através de depósitos colaterais e
garantias financeiras associados a dívida financeira, conforme Nota 44 das demonstrações
financeiras consolidadas relativas ao período de nove meses findo em Setembro de 2016 (as
garantias financeiras ascendiam a 30 de Setembro de 2016 a 1.596.016 milhares de euros, enquanto
as garantias operacionais ascendiam a 3.957.527 milhares de euros). Adicionalmente, a EDP tem
compromissos com rendas vincendas de locações operacionais (1.251.984 milhares de euros a
Setembro de 2016) e obrigações de compra (21.138.535 milhares de euros a Setembro de 2016,
relativos a compras de combustíveis e electricidade, contratos de operação e manutenção, compra
de activos fixos, equipamento e manteriais diversos, contratos de empreitadas e outros
fornecimentos e serviços diversos).
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11. ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EMITENTE
A análise da exploração e situação financeira da EDP cobre o período do historial financeiro
constituído pelos exercícios anuais completos auditados de 2013 a 2015, a informação financeira
intercalar não auditada com referência ao 1º semestre de 2016, e período homólogo de 2015 e a
informação financeira não auditada com referência ao período de nove meses findo em 30 de
Setembro de 2016, e período homólogo de 2015. As referidas demonstrações financeiras fazem
parte do presente Prospecto e são integradas por remissão conforme se indica no ponto 19.1 e
podem ser consultadas nos locais aí indicados.
11.1.

Resultados de exploração

O quadro abaixo apresenta um resumo da demonstração consolidada dos resultados da
EDP para o período do historial financeiro antes descrito.
Milhões de euros
Margem bruta
Custos operacionais Líquidos
EBITDA
EBIT
Resultado Líquido do Exercício
Accionistas da EDP
Interesses não controláveis
O resultado líquido relativo a 2015, 2014 e 2013 é auditado.
* Reexpresso devido à adopção da IFRS 10 e 11

9 Meses 2016 9 Meses 2015 1º Sem. 2016
4.263
1.371
2.893
1.792
794
615
179

4.060
1.069
2.991
1.924
976
736
240

1º Sem. 2015

2.970
903
2.067
1.327
613
472
141

2.750
619
2.131
1.438
796
587
209

2015

2014

5.455
1.531
3.924
2.443
1.247
913
334

5.367
1.725
3.642
2.193
1.264
1.040
223

2013*
5.451
1.853
3.598
2.118
1.194
1.005
189

Sumário da Demonstração Consolidada dos Resultados do exercício de 2013 e 2014
Milhões de euros
Margem bruta
Custos operacionais Líquidos
EBITDA
EBIT
Resultado Líquido do Exercício
Accionistas da EDP
Interesses não controláveis
O resultado líquido relativo a 2015, 2014 e 2013 é auditado.
* Reexpresso devido à adopção da IFRS 10 e 11

2014
5.367
1.725
3.642
2.193
1.264
1.040
223

2013*
5.451
1.853
3.598
2.118
1.194
1.005
189

O resultado operacional bruto consolidado subiu 1% (+44 milhões de euros), para 3.642 milhões
de euros em 2014, penalizado pelo impacto cambial desfavorável (-56 milhões de euros), pelo
impacto na geração decorrente da seca extrema no Brasil (-112 milhões de euros face a 2013) e pelo
impacto regulatório adverso na Península Ibérica. De referir que o resultado operacional bruto
inclui: (i) em 2013, a mais-valia obtida na venda de activos de transmissão de gás em Espanha (+56
milhões de euros); e (ii) em 2014, +81 milhões de euros de impacto líquido de reestruturações
laborais (impacto de novo Acordo Colectivo de Trabalho (ACT), líquido de custos com programa
de antecipação de pré-reformas), +131 milhões de euros resultante da venda de 50% da
participação no capital social das centrais hídricas de Jari e Cachoeira-Caldeirão à China Three
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Gorges e +64 milhões de euros decorrente da alteração do enquadramento legal dos activos
regulatórios no Brasil (no quarto trimestre de 2014).
O novo ACT alcançado com 64 sindicatos representantes dos empregados da EDP em Portugal
(~6.700 empregados) em Julho de 2014 resultou num impacto no valor de +129 milhões de euros
no segundo trimestre de 2014, correspondente à variação do valor actual das responsabilidades
futuras do grupo: 87 milhões de euros registados nas Redes reguladas, 23 milhões de euros
registados na Produção Contratada de Longo Prazo, 6 milhões de euros nas Actividades
Liberalizadas e 13 milhões de euros ao nível da Holding. Paralelamente, a EDP lançou um
programa de antecipação de pré-reformas, que resultou num custo de 48 milhões de euros,
registado no quarto trimestre de 2014: 30 milhões de euros nas Redes Reguladas, 11 milhões de
euros na Produção Contratada de Longo Prazo, 3 milhões de euros nas Actividades Liberalizadas e
4 milhões de euros ao nível da Holding.
Os custos operacionais do Grupo EDP ascenderam a 1.452 milhões de euros (6% abaixo de 2013)
devido à execução bem-sucedida do programa de eficiência corporativa OPEX III, ao corte de 3%
no número de empregados e ao impacto de depreciação do BRL face ao EUR. Os outros custos
operacionais líquidos ascenderam a 272 milhões de euros em 2014, 39 milhões de euros abaixo de
2013, influenciados pelas mais-valias obtidas no Brasil com a venda de terrenos e de participações já
descritas (76 milhões de euros em 2013; 131 milhões de euros em 2014). Os impostos sobre a
geração em Espanha e clawback em Portugal ascenderam a 137 milhões de euros em 2014.
As amortizações e imparidades (líquidas da compensação pelos activos subsidiados) diminuíram 2%
para 1.397 milhões de euros em 2014, reflectindo sobretudo: i) a extensão da vida útil desde 1 de
Outubro de 2013 das centrais CCGT (de 25 para 35 anos), bem como de algumas das centrais a
carvão em Espanha; ii) imparidades em algumas das centrais em regime especial em Espanha,
registadas em 2013 no montante de 31 milhões de euros; iii) imparidade registada num projecto
hídrico em Portugal (Alvito) no segundo trimestre de 2014 no montante de 27 milhões de euros; iv)
maiores perdas por imparidade na EDP Renováveis (27 milhões de euros em 2014 versus 12
milhões de euros em 2013 relacionados com projectos em construção); v) amortização acelerada em
alguns activos de distribuição no Brasil em 2013 (21 milhões de euros); e vi) impacto cambial por
desvalorização do EUR/BRL (-10 milhões de euros).
Os custos financeiros líquidos caíram 18% (versus 2013) para 572 milhões de euros em 2014. Os
juros financeiros subiram 10%, reflectindo uma subida do custo médio da dívida, de 4,4% em 2013
para 4,7% em 2014. Os custos financeiros capitalizados alcançaram os 169 milhões de euros em
2014, +40 milhões de euros versus 2013, resultado do aumento do investimento específico em
curso, nomeadamente em projectos hídricos em Portugal. Os ganhos na alienação de investimentos
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financeiros totalizaram 118 milhões de euros em 2014 relativos à venda de 50% da EDP Ásia à
CTG. Os outros ganhos e perdas financeiros incluem ainda um ganho de 78 milhões de euros com
as transacções de venda do défice tarifário face aos 50 milhões de euros em 2013.
Os ganhos e perdas em empresas associadas totalizaram 15 milhões de euros em 2014 com as
maiores contribuições a resultarem de: i) participação da EDP Renováveis com 40% no capital da
ENEOP Portugal (13 milhões de euros em 2014 e em 2013); ii) participação de 21% na CEM em
Macau (14 milhões de euros em 2014 versus 13 milhões de euros em 2013); e iii) contribuição da
nossa participação de 50% no capital das empresas de Pecém que aumentou 12 milhões de euros
no período para -38 milhões de euros, influenciada negativamente pelo reconhecimento de uma
provisão para penalidades por indisponibilidade estimada para os próximos 60 meses. De realçar o
arranque da central hídrica de Jari durante o segundo semestre de 2014, que permitiu uma
contribuição da nossa participação de 50% no capital de 13 milhões de euros.
Os interesses não controláveis aumentaram 18% para 223 milhões de euros em 2014, devido ao
aumento do resultado líquido da EDP Brasil e à venda por parte da EDP Renováveis de
participações minoritárias sem perda de controlo em parques eólicos.
Em 2014, o resultado líquido atribuído a accionistas do Grupo EDP alcançou os 1.040 milhões de
euros, o que compara com 1.005 milhões de euros no período homólogo. O resultado líquido
aumentou 6% suportado no crescimento de 4% do resultado operacional e de uma boa
performance ao nível dos resultados financeiros.

Sumário da Demonstração Consolidada dos Resultados do exercício de 2014 e 2015
Milhões de euros
Margem bruta
Custos operacionais Líquidos
EBITDA
EBIT
Resultado Líquido do Exercício
Accionistas da EDP
Interesses não controláveis
O resultado líquido relativo a 2015, 2014 e 2013 é auditado.

2015
5.455
1.531
3.924
2.443
1.247
913
334

2014
5.367
1.725
3.642
2.193
1.264
1.040
223

Em 2015, o resultado operacional bruto da EDP aumentou 8% em termos homólogos, para 3.924
milhões de euros. De notar que o crescimento foi impactado por: (i) em 2015, +295 milhões de
euros decorrente da compra a preço baixo à Eneva de 50% Pecém I no Brasil no segundo
trimestre; +89 milhões de euros da venda de activos de gás em Espanha no primeiro semestre; e
+57 milhões de euros ao nível da EDP Renováveis no segundo semestre, decorrente do justo valor
obtido na revalorização da participação anteriormente detida pela ENEOP (+125 milhões de euros)
e do registo de write-offs de custos capitalizados com projectos em desenvolvimento e activos (-68
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milhões de euros); (ii) em 2014, +131 milhões de euros com a venda de 50% de Jari/ CachoeiraCaldeirão, +81 milhões de euros resultantes do novo ACT em Portugal e do novo programa de
antecipação de pré-reformas. Excluindo estes efeitos, o resultado operacional bruto subiu 2%, para
3.483 milhões de euros. Apesar do efeito de expansão de portfólio, o crescimento ficou
condicionado pelo impacto cambial desfavorável (-49 milhões de euros essencialmente explicado
pela depreciação do Real face ao Euro, mitigado pela apreciação do USD face ao Euro) e pela baixa
produção renovável nos principais mercados, nomeadamente hídrica (em Portugal, com uma
hidraulicidade 26% abaixo da média histórica; no Brasil com um défice hídrico de 15%) e eólica
(3% abaixo da média histórica). No mercado Ibérico, o resultado operacional bruto caiu 9%, para
1.926 milhões de euros em 2015, reflexo da fraca hidraulicidade, originando menores resultados
obtidos na gestão de energia. O resultado operacional bruto da EDP Renováveis cresceu 26%, para
1.142 milhões de euros em 2015, impulsionado pelo acréscimo de 10% na capacidade instalada
média, melhores preços de venda em Espanha e por um impacto cambial favorável (+76 milhões
de euros por via da apreciação do USD face ao Euro em 20%) e de um ganho de +57 milhões de
euros acima referido. O resultado operacional bruto da EDP Brasil subiu 38%, para 857 milhões de
euros em 2015, na sequência de alguns sinais de recuperação da seca, pela consolidação integral de
Pécem desde Maio de 2015, e pelo já referido ganho resultante da sua aquisição de 50%. Ainda ao
nível da EDP Brasil, não obstante uma melhoria no quarto trimestre de 2015, a situação de seca
teve um impacto negativo no resultado operacional bruto (-95 milhões de euros em 2015), ao qual
acresce um impacto negativo da depreciação do Real Brasileiro face ao Euro (-125 milhões de euros
em 2015).
Excluindo o ganho de 81 milhões de euros obtido em 2014 com o novo ACT líquido dos custos
com o programa de pré-reformas antecipadas, os custos operacionais do Grupo EDP subiram 3%
em termos homólogos, para 1.574 milhões de euros em 2015, reflectindo: (i) uma queda de 1% na
Península Ibérica, suportada por uma redução do número de colaboradores; (ii) subida de 8% na
EDP Renováveis (excluindo impacto cambial), fruto da expansão de capacidade; (iii) acréscimo de
9% no Brasil, em moeda local, reflexo da consolidação integral de Pecém I e do aumento da
inflação. Os outros custos/(receitas) operacionais líquidos totalizaram -43 milhões de euros em
2015 (versus custo de 272 milhões de euros em 2014), influenciados por: (i) já referidos ganhos em
Pecém I, activos de gás e EDP Renováveis, em 2015, e Jari/Cachoeira em 2014; e (ii) aumento
custos suportados com impostos sobre a geração em Espanha e clawback em Portugal (“eventos
extra mercado”).
As amortizações e imparidades (líquidas de compensação pelos activos subsidiados) subiram 5%
para 1.465 milhões de euros em 2015, suportados: (i) em 2015, um acréscimo das amortizações ao
nível da EDP Renováveis (+84 milhões de euros versus 2014) resultante da capacidade instalada
258

nos últimos 12 meses, incluindo o início da consolidação integral das subsidiárias da ENEOP, e
pela apreciação do USD face ao Euro; (ii) amortizações de Pecém pós-consolidação integral (+31
milhões de euros); (iii) imparidade de 27 milhões de euros ao nível do Grupo relativa à Escelsa
devido à desvalorização do real; e (v) em 2014, uma imparidade de 27 milhões de euros referente à
central hídrica Alvito. Estes efeitos foram parcialmente compensados pelo efeito da venda de
activos de gás e pela desvalorização do real.
Os resultados financeiros líquidos subiram 46%, para 833 milhões de euros em 2015. Os juros
financeiros pagos (líquidos) subiram 1%, fruto do impacto da apreciação do USD face ao EUR na
dívida em USD. Os custos financeiros capitalizados recuaram 85 milhões de euros, para 84 milhões
de euros em 2015, influenciados pela entrada em exploração de alguns projectos hídricos, e pela
contabilização de Jari e Cachoeira-Caldeirão pelo método de equivalência patrimonial, desde Junho
de 2014. Os outros ganhos e perdas financeiros (42 milhões de euros em 2015, -92 milhões de
euros versus 2014) incluem um ganho de 56 milhões de euros com a venda do défice tarifário
(versus 78 milhões de euros em 2014) e uma imparidade de 22 milhões de euros com a
desvalorização acentuada do investimento financeiro no BCP; ao passo que em 2014 registaram-se
118 milhões de euros de ganho com a venda de 50% da EDP Ásia à China Three Gorges.
Os ganhos e perdas em empresas associadas totalizaram -24 milhões de euros em 2015 (-39 milhões
de euros versus 2014), com as principais contribuições de: i) participação da EDP Renováveis no
capital da ENEOP Portugal, que passou a ser integralmente consolidada em Setembro de 2015 (6
milhões de euros em 2015, -7 milhões de euros face a 2014); participação de 50% da EDP Brasil
nos projectos Jari/Cachoeira-Caldeirão (-20 milhões de euros em 2015 versus 2014); a nossa
participação na EDP Ásia (CEM) (-10 milhões de euros versus 2014); mitigados pela participação
de 50% da EDP Brasil no capital de Pecém I (-22 milhões de euros até 15 de Maio de 2015, -38
milhões de euros em 2014), que após a aquisição dos 50% remanescentes passaram a ser
integralmente consolidados.
O imposto sobre lucros (278 milhões de euros em 2015) traduz-se numa taxa efectiva de imposto
de 18% (versus 19% em 2014), essencialmente devido à redução das taxas de imposto de 31,5% em
2014 para 29,5%, em 2015 em Portugal e de 30% em 2014 para 28%, em 2015, em Espanha; bem
como ao efeito da não consideração para o lucro tributável das mais-valias com a alienação de
alguns activos de gás e à não tributação parcial do ganho gerado com a aquisição de Pecém I e
ENEOP; e ainda à revisão em alta da expectativa da recuperabilidade de impostos diferidos activos
sobre provisão para actos médicos.
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Adicionalmente, em 2015 o impacto total do ano da contribuição extraordinária sobre o sector
energético (0,85% sobre os activos líquidos) em Portugal foi de 62 milhões de euros (versus 61
milhões de euros em 2014).
Os interesses não controláveis, no valor de 334 milhões de euros em 2015 (+111 milhões de euros
versus 2014), foram impulsionados pelo ganho com a aquisição de Pecém ao nível da EDP Brasil
imputável aos accionistas minoritários, pelo ganho de capital registado na venda dos activos de gás
ao nível da participação minoritária de 5% da Naturgas e pelo aumento do resultado líquido da
EDP Brasil e na EDP Renováveis, bem como pelo aumento dos interesses não controláveis ao
nível da EDP Renováveis, na sequência da alienação de participações minoritárias em alguns
conjuntos de parques eólicos.
O resultado líquido atribuível a accionistas da EDP recuou assim 12% face a 2014, para 913
milhões de euros em 2015, impactado pelos resultados financeiros e pelos interesses não
controláveis.

Sumário da Demonstração Consolidada dos Resultados dos semestres findos em 30 de
Junho de 2015 e em 30 de Junho de 2016
Milhões de euros
Margem bruta
Custos operacionais Líquidos
EBITDA
EBIT
Resultado Líquido do Exercício
Accionistas da EDP
Interesses não controláveis

1º Sem. 2016

1º Sem. 2015

2.970
903
2.067
1.327
613
472
141

2.750
619
2.131
1.438
796
587
209

No primeiro semestre de 2016, o resultado operacional bruto da EDP ficou 3% abaixo do primeiro
semestre de 2015, em 2.067 milhões de euros, reflexo do contributo dos seguintes efeitos: i) +384
milhões de euros no primeiro semestre de 2015, decorrente da compra a desconto à Eneva de 50%
de Pecém I, no Brasil (+295 milhões de euros), e da venda de activos de gás em Espanha (+89
milhões de euros); e ii) +61 milhões de euros no primeiro semestre de 2016, obtido na venda das
centrais mini-hídricas da Pantanal no Brasil. Excluindo estes efeitos, o resultado operacional bruto
subiu 15% (+259 milhões de euros), para 2.006 milhões de euros no primeiro semestre de 2016,
impulsionado por uma melhoria das condições atmosféricas na Península Ibérica e Brasil e pela
expansão da capacidade instalada (+8%). Ainda assim, o crescimento do resultado operacional
bruto foi penalizado pelo efeito cambial: -78 milhões de euros, devido à depreciação de 20% do
Real versus o Euro, em termos médios.
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A capacidade instalada do Grupo EDP aumentou 5% em termos homólogos no primeiro semestre
de 2016, para 24,5GW, suportada por: (i) +365MW de capacidade hídrica em Portugal, no
seguimento da entrada em operação das centrais de Salamonde II (207MW no primeiro trimestre de
2016) e Baixo Sabor (188MW, sobretudo no primeiro trimestre de 2016); (ii) +498MW de
capacidade eólica (sobretudo nos EUA e Brasil); (iii) alteração no perímetro de consolidação
(+562MW no seguimento da consolidação integral dos activos anteriormente na ENEOP, em
Portugal, e da venda de centrais mini-hídricas no Brasil (51MW)); (iv) encerramento da central a
carvão de Soto II, em Espanha (239MW).
No mercado Ibérico, o resultado operacional bruto subiu 3% em termos homólogos no primeiro
semestre de 2016, impulsionado por nova capacidade em operação, maiores recursos hídricos e
volatilidade de preços, particularmente quando comparado com o cenário mais adverso no primeiro
semestre de 2015. O resultado operacional bruto da EDP Renováveis cresceu 18%, para 648
milhões de euros no primeiro semestre de 2016, suportado pelo acréscimo de 14% na capacidade
instalada média e por uma maior eolicidade (o factor de utilização médio subiu 2pp em termos
homólogos, para 33%). O contributo da EDP Brasil para o resultado operacional bruto líquido dos
efeitos acima descritos aumentou 17%, apesar do impacto cambial desfavorável (-77 milhões de
euros, excluindo EDP Renováveis), tendo o resultado operacional bruto sido impulsionado pela
consolidação integral da central de Pecém I desde Maio de 2015 e pela forte melhoria do nível dos
reservatórios.
Os custos operacionais do Grupo EDP ficaram estáveis no primeiro semestre de 2016, em 759
milhões de euros, reflectindo: (i) uma queda de 2% na Península Ibérica, suportada por uma
redução do número médio de colaboradores (-1%); (ii) uma subida de 9% na EDP Renováveis,
fruto da expansão de capacidade; (iii) um decréscimo de 6% no Brasil, reflexo da depreciação do
Real versus Euro e do controlo de custos rigoroso, por um lado, e pela consolidação integral de
Pecém I, por outro. Os outros custos/(receitas) operacionais líquidos passaram de uma receita de
140 milhões de euros no primeiro semestre de 2015 para um custo de 144 milhões de euros no
primeiro semestre de 2016, influenciados sobretudo pelas referidas operações com Pecém I e
activos de gás em Espanha no primeiro semestre de 2015 e pela operação com Pantanal no
primeiro semestre de 2016.
As amortizações e imparidades (líquidas da compensação pelos activos subsidiados) aumentaram
8% para 744 milhões de euros no primeiro semestre de 2016, suportadas: (i) por um acréscimo das
amortizações ao nível da EDP Renováveis (+38 milhões de euros versus primeiro semestre de
2015) resultante da capacidade instalada nos últimos 12 meses; (ii) pelas amortizações de Pecém
após consolidação integral a 15 de Maio de 2015 (+16 milhões de euros); e (iii) pela entrada em
produção das centrais hídricas de Baixo Sabor e Salamonde (+10 milhões de euros).
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Os custos financeiros líquidos aumentaram 12%, para 408 milhões de euros no primeiro semestre
de 2016. Os custos financeiros capitalizados recuaram 20 milhões de euros, para 28 milhões de
euros no primeiro semestre de 2016, influenciados pela entrada em operação de projectos hídricos
em Portugal. Os ganhos com alienação de investimentos financeiros atingiram 13 milhões de euros
e incluem um ganho de 11 milhões de euros com a alienação da posição minoritária na Tejo
Energia no primeiro trimestre de 2016. Os outros ganhos e perdas financeiros (-49 milhões de
euros no primeiro semestre de 2016, -118 milhões de euros versus o primeiro semestre de 2015)
incluem: (i) menores ganhos com a venda do défice tarifário (29 milhões de euros no primeiro
semestre de 2016 versus 46 milhões de euros no primeiro semestre de 2015); (ii) o registo de uma
imparidade de 27 milhões de euros no primeiro semestre de 2016 relacionada com a posição
financeira da EDP no BCP, fruto da desvalorização do título; e (ii) os custos com o cancelamento
antecipado e optimização de determinados project finance na Europa de 22 milhões de euros no
primeiro semestre de 2016 (ao nível da EDP Renováveis). Por seu turno, os juros financeiros pagos
(líquidos) desceram 12%, fruto de um menor custo da dívida (4,5% no primeiro semestre de 2016
versus 4,7% no primeiro semestre de 2015).
Os ganhos e perdas em empresas associadas totalizaram -5 milhões de euros no primeiro semestre
de 2016 (+19 milhões de euros versus primeiro semestre de 2015), relacionados com 2 centrais
hídricas contabilizadas por método de equivalência patrimonial no Brasil, pelas posições em alguns
parques eólicos nos EUA e em Espanha e pela nossa participação na EDP Ásia (CEM). A variação
face ao primeiro semestre de 2015 resultou sobretudo da consolidação integral de Pecém I desde
Maio-15 (-25 milhões de euros no primeiro semestre de 2015) e da consolidação integral dos activos
ENEOP desde Setembro de 2015 (+7 milhões de euros no primeiro semestre de 2015).
O imposto sobre o rendimento (243 milhões de euros no primeiro semestre de 2016) traduz-se
numa taxa efectiva de imposto de 27% (versus 18% no primeiro semestre de 2015). A diferença
entre taxas efectivas de imposto entre períodos homólogos deve-se essencialmente à não tributação
da mais-valia gerada na venda dos activos de distribuição de gás em Espanha e à não tributação
parcial do ganho apurado com a aquisição de controlo da Pecém I. Adicionalmente, no primeiro
semestre de 2016, o impacto total do ano da contribuição extraordinária sobre o sector de energia
(0,85% sobre os activos líquidos) em Portugal ascendeu a 59 milhões de euros (versus 61 milhões
de euros no primeiro semestre de 2015).
Os interesses não controláveis, no valor de 141 milhões de euros no primeiro semestre de 2016,
incluem o efeito do ganho com a alienação de Pantanal no primeiro trimestre de 2016 (versus um
ganho com a aquisição de uma participação adicional de 50% na central de Pecém I no segundo
trimestre de 2015) e o efeito de vendas de participações minoritárias em parques eólicos ao nível da
EDP Renováveis.
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O resultado líquido atribuível a accionistas da EDP recuou assim 20% face ao primeiro semestre de
2015, para 472 milhões de euros no primeiro semestre de 2016.

Sumário da Demonstração Consolidada dos Resultados dos períodos de nove meses findos
em 30 de Setembro de 2015 e em 30 de Setembro de 2016
9 Meses 2016 9 Meses 2015

Milhões de euros
Margem bruta
Custos operacionais Líquidos
EBITDA
EBIT
Resultado Líquido do Exercício
Accionistas da EDP
Interesses não controláveis

4.263
1.371
2.893
1.792
794
615
179

4.060
1.069
2.991
1.924
976
736
240

Nos primeiros nove meses de 2016, o resultado operacional bruto do Grupo EDP ascendeu a 2.893
milhões de euros (-3% em termos homólogos), reflexo do menor contributo de alguns efeitos
verificados: i) +424 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2015, decorrente da compra a
preço baixo à Eneva de 50% de Pecém I, no Brasil (+295 milhões de euros, dos quais 267 milhões
de euros ao nível do subgrupo EDP Brasil), da venda de activos de gás em Espanha (+89 milhões
de euros) e ao nível da EDP Renováveis (+40 milhões de euros) decorrentes da reavaliação
provisória da participação anteriormente detida na ENEOP (+102 milhões de euros) líquido do
registo de write-offs de custos capitalizados com projectos em desenvolvimento e activos no
período (-62 milhões de euros); e ii) +54 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016,
resultante da venda das centrais mini-hídricas de Pantanal no Brasil (61 milhões de euros) e de
custos de reestruturação pessoal (-7 milhões de euros). Excluindo estes efeitos, o resultado
operacional bruto subiu 11% (+272 milhões de euros), para 2.839 milhões de euros nos primeiros
nove meses de 2016, impulsionado por uma melhoria das condições atmosféricas na Península
Ibérica e Brasil, e pela expansão do portfólio (+7%). O impacto cambial no resultado operacional
bruto foi negativo em -61 milhões de euros, fruto da depreciação do BRL vs. o Euro em 11%.
Ajustando dos efeitos acima referidos: i) no mercado Ibérico, o resultado operacional bruto subiu
11% em termos homólogos, impulsionado por nova capacidade em operação, fortes recursos
hídricos e volatilidade de preços (particularmente quando comparado com o cenário muito adverso
em 2015) e melhoria de termos regulatórios na distribuição de electricidade em Espanha; ii) o
resultado operacional bruto da EDP Renováveis cresceu 14%, suportado por uma maior
capacidade instalada média essencialmente resultante da consolidação integral dos activos da
ENEOP e da entrada em operação de novos parques nos EUA, parcialmente compensados pela
redução dos preços de mercado em Espanha; iii) o contributo da EDP Brasil para o resultado
operacional bruto aumentou 4%: apesar do impacto cambial desfavorável, o resultado operacional
bruto foi impulsionado pela consolidação integral da central de Pecém I desde Maio de 2015, pela
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melhoria do nível dos reservatórios e pela reavaliação do valor residual dos activos das concessões
de distribuição da EDP Brasil.
Excluindo os custos de reestruturação de pessoal registados no terceiro trimestre de 2016 (7
milhões de euros), os custos operacionais do Grupo EDP subiram 2% nos primeiros nove meses
de 2016, para 1.154 milhões de euros, reflectindo: (i) estabilidade na Península Ibérica, reflexo de
aumento de custos com serviço a clientes (fruto de expansão do número de clientes no segmento
liberalizado) e uma redução do número médio de colaboradores (-1% face aos primeiros nove
meses de 2015, em termos médios); ii) +8% face aos primeiros nove meses de 2015 na EDP
Renováveis, fruto da expansão do portfólio; (iii) +1% face aos primeiros nove meses de 2015 no
Brasil, reflexo da consolidação integral de Pecém, por um lado, e pela depreciação do Real vs. Euro,
por outro. Os outros custos/(receitas) operacionais líquidos passaram de uma receita de 60 milhões
de euros nos primeiros nove meses de 2015 para um custo de 210 milhões de euros nos primeiros
nove meses de 2016, influenciados sobretudo por menores ganhos vs. o período homólogo (com a
referida compra de Pecém I e venda de activos de gás em Espanha), efeitos parcialmente mitigados
pelo impacto da referida venda de Pantanal e pela referida reavaliação do valor residual dos activos
das concessões de distribuição da EDP Brasil.
O resultado operacional recuou 7% para 1.792 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016,
traduzindo a evolução do resultado operacional bruto e o acréscimo de amortizações decorrente do
aumento de capacidade. Os resultados financeiros ascenderam a -635 milhões de euros (9 milhões
de euros abaixo dos primeiros nove meses de 2015), incluindo: i) menores juros suportados (-14%
face aos primeiros nove meses de 2015); ii) redução de proveitos financeiros associados à venda de
défices tarifários (-22 milhões de euros face aos primeiros nove meses de 2015); iii) imparidade do
investimento financeiro do BCP, fruto da desvalorização do título (-31 milhões de euros nos
primeiros nove meses de 2016, -9 milhões de euros vs. primeiros nove meses de 2015); iv) redução
de encargos capitalizados (-22 milhões de euros face aos primeiros nove meses de 2015); v) custos
com cancelamento antecipado e optimização de determinados project finance, maioritariamente ao
nível da EDP Renováveis (-27 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016).
Os impostos ascenderam a 300 milhões de euros (+64 milhões de euros face aos primeiros nove
meses de 2015), o que representa uma taxa efectiva de 26% nos primeiros nove meses de 2016,
resultando a variação face ao período homólogo do efeito da não consideração para o lucro
tributável de 2015 das mais-valias geradas com a alienação de alguns activos de gás e do ganho
gerado na reavaliação da participação anteriormente detida na ENEOP e à não tributação parcial do
ganho gerado com aquisição de Pecém I. Adicionalmente, a EDP suportou um custo de 61 milhões
de euros com a contribuição extraordinária a aplicar ao sector energético em Portugal.
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Os interesses não controláveis reduziram 61 milhões de euros em termos homólogos, para 179
milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016, os primeiros nove meses de 2015 foram
impulsionados pelo ganho com a aquisição de Pecém ao nível da EDP Brasil imputável aos
accionistas minoritários, pelo ganho de capital registado na venda dos activos de gás ao nível da
participação minoritária de 5% da Naturgas e pelo aumento do resultado líquido da EDP Brasil e na
EDP Renováveis, parcialmente compensado nos primeiros nove meses de 2016 pelo aumento dos
interesses não controláveis ao nível da EDP Renováveis, na sequência da alienação de participações
minoritárias em alguns conjuntos de parques eólicos.
Em suma, nos primeiros nove meses de 2016, o resultado líquido atribuível a accionistas da EDP
alcançou os 615 milhões de euros, o que compara com 736 milhões de euros no período homólogo
de 2015.
11.2.

Situação financeira

O quadro seguinte apresenta um resumo da demonstração consolidada da posição financeira da
EDP para o período de 2013 a 2015, para o primeiro semestre de 2016 e para o período de nove
meses findo em 30 de Setembro de 2016:
Milhares de Euros

Set-16**

Jun-16**

2015

2014

2013*

Activo Fixos Tangíveis

23 034 884

22 986 269

22 773 716

20 523 100

19 454 099

Outros Activos Não Correntes

13 625 967

13 737 016

13 909 832

14 884 304

14 708 726

5 534 016

5 607 563

5 853 417

7 465 613

7 902 712

Activos Correntes
Total do Activo
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas da EDP
Interesses não controláveis
Passivo
Total dos Capitais Próprios e Passivo

42 194 867 42 330 848 42 536 965

42 873 017 42 065 537

8 966 726

8 712 749

8 669 775

8 681 465

8 445 756

4 153 580

4 281 300

3 451 718

3 287 679

3 082 146

29 074 561

29 336 799

30 415 473

30 903 873

30 537 635

42 194 867 42 330 848 42 536 966

42 873 017 42 065 537

* Reexpresso devido à adopção da IFRS 10 e 11
**As contas relativas a Setembro de 2016 e a Junho de 2016 não são auditadas.
O total de Outros Activos Não Correntes respeita ao somatório de activos intangíveis, goodwill, investimentos financeiros em joint
ventures e associadas, activos financeiros disponíveis para venda, propriedades de investimento, activos por impostos diferidos, clientes,
devedores e outros activos de actividade comerciais, outros devedores e outros activos e depósitos colaterais associados à dívida
financeira.

O quadro detalhado com a demonstração consolidada da posição financeira da EDP pode ser
consultado no capítulo 7 do presente documento.

Enquadramento e principais destaques do período analisado
O período de 2013 a 2015 e parte relevante de 2016 comportou um esforço significativo de
investimento operacional, tal qual descrito no sub-capítulo 9.6 do presente documento. Neste
sentido, é de notar o crescimento da rubrica de activos fixos tangíveis do Grupo EDP. Aqui haverá
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que considerar, antes de mais, o impacto da construção de projectos hídricos em Portugal e o
aumento da capacidade eólica através da EDP Renováveis.
Os capitais próprios atribuíveis aos accionistas da EDP variaram na medida do crescimento da
rubrica de ‘reservas e resultados acumulados’, à luz da política de dividendos do Grupo EDP
durante o período em causa, a qual comportou um payout ratio entre o intervalo de 55% a 65%. A
este respeito é de notar que a actividade operacional do Grupo EDP tem apresentado consistência
de resultados, a qual se tem reflectido ao nível do resultado líquido dos exercícios, cuja marca
positiva e estável tem permitido distribuir resultados pelos accionistas em conformidade com a
política de dividendos definida pela sociedade.
De notar igualmente é o crescimento da rubrica de ‘interesses não controláveis’ cuja variação
positiva se prende não só com a actividade das duas subsidiárias cotadas do Grupo per se (EDP
Renováveis e EDP Brasil), mas também com a política de rotação de activos anteriormente referida
e que tem promovido a monetização de valor para o Grupo a partir da alienação de posições
minoritárias em parques eólicos da EDP Renováveis.
Ao nível do endividamento do Emitente, é possível observar com detalhe a evolução dentro do
período em análise no sub-capítulo 12.2. No entanto, alguns indicadores operacionais expressos
abaixo denotam a evolução da Dívida Líquida do Grupo EDP, a qual tem vindo a diminuir quer em
termos absolutos, quer em termos relativos, fruto sobretudo de dois efeitos: (i) a actividade
operacional mostra consistência; e (ii) a diminuição dos recebimentos futuros da actividade
regulada, assente nas operações de securitização e venda do défice tarifário em Portugal, que a EDP
tem levado a cabo e que têm permitido libertar recursos para dívida do Grupo EDP. É de notar
que o conceito de “recebimentos futuros da actividade regulada” respeita ao total líquido de valores
a receber por desvios tarifários das actividades reguladas de gás e electricidade da EDP nas
diferentes geografias onde o Grupo opera, adicionado do valor a receber por via do cálculo da
revisibilidade no âmbito dos CMEC em Portugal. Este total pode ser obtido analisando as notas às
demonstrações financeiras relativas a “devedores e outros activos de actividades comerciais” e
“credores e outros activos de actividades comerciais” e apresenta-se a este propósito de seguida
uma reconciliação detalhada:
Milhares de Euros
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)

Valores a receber
electricidade
Valores a receber
Valores a receber
Valores a receber
Valores a receber

9 Meses 2016

1º Sem. 2016

876.355

1.377.982

2.017.013

2.175.142

2.008.921

-118.210
71.483
264.043
-7.032
1.086.639

-64.115
71.483
251.505
-11.112
1.625.743

170.431
70.000
215.737
3.675
2.476.856

186.774
2.270
112.265
27.560
2.504.011

61.012
264.117
377.133
35.924
2.747.107

por desvios tarifários - Portugal por
por
por
por

desvios tarifários - Brasil
desvios tarifários - Espanha
revisibilidade dos CMEC - Portugal
desvios tarifários - Portugal - Gás

Total

2015

2014

(1) Ver notas às contas: Devedores e Outros Activos de Actividades Comercias líquido de Credores e Outros Passivos de Actividades Comerciais
(2) Ver notas às contas: Devedores e Outros Activos de Actividades Comercias
(3) Valor consta de um agregado de vários valores nas notas Devedores e Outros Activos de Actividades Comercias ou Credores e Outros Passivos de Actividades Comerciais
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2013

Adicionalmente, note-se que o rácio Dívida Líquida/EBITDA tem reduzido nos últimos períodos,
o que de resto é consistente com a trajectória que o Grupo EDP anunciou no seu último Capital
Markets Day, em Maio de 2016, e que passa por atingir um rácio de dívida liquida/EBITDA de 3.0x
em 2020. De notar ainda que o conceito de Dívida Líquida é analisado com maior detalhe no subcapítulo 12.2 do presente Prospecto.
Milhões de Euros
Dívida Líquida
Recebimentos Futuros da Actividade Regulada
Dívida Líquida / EBITDA (x)
Dívida Líquida Ajustada / EBITDA (x) *

9 Meses 2016
15.963
1.087
4,2

1º Sem. 2016
16.479
1.626
4,3

2015
17.380
2.477
4,4

2014
17.042
2.504
4,7

2013
17.380
2.747
4,4

3,9

3,8

3,8

4,0

3,8

*Líqº dos recebimentos futuros relacionados a act. regulada.

11.3.

Alteração significativa na situação financeira ou comercial do Emitente

O Emitente atesta que não ocorreram alterações significativas adversas na posição financeira ou
comercial da EDP ou do Grupo EDP desde a data de publicação das informações financeiras
trimestrais, reportadas a 30 de Setembro de 2016.
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12. LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL DO EMITENTE
12.1.

Descrição dos fluxos de tesouraria

Na tabela seguinte apresenta-se a demonstração consolidada dos fluxos de caixa da EDP para o
período 2013 a 2015, bem como para os períodos de 6 e 9 meses findos em 30 de Junho de 2016 e
30 de Setembro de 2016 e correspondente período homólogo de 2015:
Grupo
Set 2016*
Set 2015*

Milhares de Euros
Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes
Recebimentos por venda dos ajustamentos tarifários
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Pagamentos de rendas de concessão
Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade operacional
Fluxo gerado pelas operações

Recebimentos/(pagamentos) de imposto sobre o rendimento
Fluxo das Actividades Operacionais
Actividades de Investimento
Recebimentos:
Venda de activos/filiais com perda de controlo
Outros activos e investimentos financeiros
Variação de caixa por variações no perímetro de consolidação
Activos fixos tangíveis e intangíveis
Outros recebimentos relativos a activos fixos tangíveis
Juros e proveitos similares
Dividendos
Empréstimos a partes relacionadas
Pagamentos:
Aquisições de activos/filiais
Outros activos e investimentos financeiros
Activos fixos tangíveis e intangíveis
Empréstimos a partes relacionadas
Fluxo das Actividades de Investimento
Actividades de Financiamento
Recebimentos/(Pagamentos) de empréstimos obtidos
Juros e custos similares incluindo derivados de cobertura
Subsídios governamentais ("Cash grants")
Aumentos/(reduções) de capital subscritos por interesses não controláveis
Recebimentos/(Pagamentos) de instrumentos financeiros derivados
Dividendos pagos a accionistas da EDP
Dividendos pagos a interesses não controláveis
Venda/(aquisição) de acções próprias
Venda de activos/filiais sem perda de controlo
Recebimentos/(Pagamentos) antecipados de parcerias institucionais nos EUA
Fluxo das Actividades de Financiamento

Jun 2015*

10,936,855
699,461
-8,097,168
-626,756
-211,505
-277,563
2,423,324

6,795,836
1,253,785
-4,716,295
-447,234
-142,475
-362,027
2,381,590

7,452,964
699,461
-5,508,327
-456,489
-140,263
-145,337
1,902,009

-341,860
3,529,752

-23,003
2,400,321

-173,725
2,207,865

16,311
1,918,320

95,434
33,934
8,545
6,611
59,127
18,903
32,933
255,487

242,627
1,971
110,832
9,870
6,939
53,138
33,439
4,799
463,615

95,434
35,671
3,185
4,115
34,967
10,004
32,998
216,374

242,627
1,324
1 948
7,471
5,235
33,257
23,958
5,099
320,919

-129,702
-112,761
-1,574,850
-63,887
-1,882,156
-1,626,669

-134,341
-54,904
-1,401,456
-20,285
-1,610,986
-1,147,371

-85,416
-70,967
-1,137,577
-21,510
-1,316,555
-1,100,181

-95,423
-45,858
-1,126,491
-17,642
-1,285,414
-964,495

-780,132
-723,305
130,782
18,540
-672,537
-159,359
-1,844
551,820
77,333
-1,558,702

-1,535,351
-781,557
-37,482
29,986
-672,308
-69,065
3,293
394,934
-3,870
-2,671,420

-502,595
-448,359
145,640
-3,080
-672,537
-119,585
-1,183
556,080
113,431
-932,188

-1,407,259
-479,662
-25,807
36,403
-672,308
-67,534
4,532
394,950
36,657
-2,180,028

-1,418,470
-101,706
2,613,995
1,093,819

175,496
107,808
1,245,449
1,528,753

-1,226,203
-17,851
2,613,995
1,369,941

Variação de caixa e seus equivalentes
344,381
Efeito das diferenças de câmbio
87,024
Caixa e seus equivalentes no início do período
1,245,449
Caixa e seus equivalentes no fim do período
1,676,854
*As contas relativas a Setembro de 2016 e 2015, bem como a Junho de 2016 e 2015 não são auditadas.
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Jun 2016*

9,848,967
2,058,263
-6,992,846
-624,182
-209,342
-209,248
3,871,612

Milhares de Euros
Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes
Recebimentos por venda dos ajustamentos tarifários
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Pagamentos de rendas de concessão
Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade operacional
Fluxo gerado pelas operações

Dez 2015

Dez 2014

14.357.283
903.070
-10.512.735
-781.382
-277.627
-462.695
3.225.914

14.802.734
1.557.113
-11.417.036
-813.108
-268.249
-385.753
3.475.701

14.263.838
1.559.978
-10.762.558
-786.234
-267.316
-289.560
3.718.148

-141.780
3.084.134

-226.915
3.248.786

-257.919
3.460.229

242.985
33.498
101.389
11.596
16.308
84.922
34.359
4.482
529.539

228.114
1.199
35
13.685
35.246
107.868
38.441
424.588

256.173
2.178
26.314
84.438
36.865
405.968

-207.971
-78.014
-1.835.636
-40.583
-2.162.204
-1.632.665

-21.774
-115.323
-1.736.269
-1.873.366
-1.448.778

-290.042
-9.987
-2.224.913
-2.700.229
-2.294.261

Actividades de Financiamento
Recebimentos/(Pagamentos) de empréstimos obtidos
Juros e custos similares incluindo derivados de cobertura
Subsídios governamentais ("Cash grants")
Aumentos/(reduções) de capital subscritos por interesses não controláveis
Recebimentos/(Pagamentos) de instrumentos financeiros derivados
Dividendos pagos a accionistas da EDP
Dividendos pagos a interesses não controláveis
Venda/(aquisição) de acções próprias
Venda de activos/filiais sem perda de controlo
Recebimentos/(Pagamentos) antecipados de parcerias institucionais nos EUA
Fluxo das Actividades de Financiamento

-1.458.838
-920.577
-46.168
-22.808
-672.308
-128.971
6.223
394.904
68.474
-2.780.069

-46.219
-855.562
-6.116
56.561
-671.879
-123.836
12.142
109.107
147.860
-1.377.942

713.119
-767.762
90.539
-96.691
-27.365
-670.932
-158.873
8.976
292.143
-35.579
-652.425

Variação de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período *

-1.328.600
-39.946
2.613.995
1.245.449

422.066
35.222
2.156.707
2.613.995

513.543
-30.418
1.673.582
2.156.707

Recebimentos/(pagamentos) de imposto sobre o rendimento
Fluxo das Actividades Operacionais
Actividades de Investimento
Recebimentos:
Venda de activos/filiais com perda de controlo
Outros activos e investimentos financeiros
Variação de caixa por variações no perímetro de consolidação
Activos fixos tangíveis e intangíveis
Outros recebimentos relativos a activos fixos tangíveis
Juros e proveitos similares
Dividendos
Empréstimos a partes relacionadas
Pagamentos:
Aquisições de activos/filiais
Outros activos e investimentos financeiros
Activos fixos tangíveis e intangíveis
Empréstimos a partes relacionadas
Fluxo das Actividades de Investimento

Dez 2013*

* Reexpresso devido à adopção da IFRIC 10 e 11

Fluxos das actividades operacionais (1)
Os fluxos de caixa das actividades operacionais consistem no recebimento de clientes, pagamentos
a fornecedores, pagamentos ao pessoal e outras rubricas relacionadas com a actividade operacional.
No exercício findo em 30 de Setembro de 2016, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades operacionais resultaram num recebimento líquido de € 3.530 milhões, que compara com
um recebimento líquido de € 2.400 milhões no exercício findo em 30 de Setembro de 2015, um
aumento nos recebimentos de € 1.129 milhões. Este aumento nos recebimentos deveu-se
principalmente aumentos com recebimentos por venda de ajustamentos tarifários no ano de 2016.
No exercício findo em 30 de Junho de 2016, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades operacionais resultaram num recebimento líquido de € 2.208 milhões, que compara com
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um recebimento líquido de € 1.918 milhões no exercício findo em 30 de Junho de 2015, um
aumento nos recebimentos de € 290 milhões. Este aumento nos recebimentos deveu-se
principalmente aumentos com recebimentos por venda de ajustamentos tarifários no ano de 2016.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades operacionais resultaram num recebimento líquido de € 3.084 milhões, que compara com
um recebimento líquido de € 3.249 milhões no exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, um
decréscimo nos recebimentos de € 165 milhões. Este decréscimo nos recebimentos deveu-se
principalmente à diminuição dos recebimentos, líquido de pagamentos a fornecedores, resultantes
de menores resultados da actividade operacional no segmento das Actividades Liberalizadas, fruto
de 2015 ter sido um ano com menores recursos hídricos face a 2014, impactando o negócio da
geração eléctrica.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades operacionais resultaram num recebimento líquido de € 3.249 milhões, que compara com
um recebimento líquido de € 3.460 milhões no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, um
decréscimo nos recebimentos de € 242 milhões. Este decréscimo nos recebimentos deveu-se
principalmente à diminuição dos recebimentos, líquido de pagamentos a fornecedores, resultantes
do impacto negativo que a seca que afligiu o Brasil trouxe ao segmento de negócio da EDP Brasil.
Fluxos das actividades de investimento (2)
Os fluxos de caixa de actividades de investimento incluem aquisições e vendas de investimentos em
subsidiárias e compras e vendas de activos tangíveis e intangíveis.
No exercício findo em 30 de Setembro de 2016, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades de investimento resultaram num pagamento líquido de € 1.627 milhões, que compara
com um pagamento líquido de € 1.147 milhões no exercício findo em 30 de Setembro de 2015, um
aumento nos pagamentos de € 479 milhões. Este aumento nos pagamentos deveu-se
principalmente a menores recebimentos resultantes da venda de activos/filiais com perda de
controlo.
No exercício findo em 30 de Junho de 2016, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades de investimento resultaram num pagamento líquido de € 1.100 milhões, que compara
com um pagamento líquido de € 964 milhões no exercício findo em 30 de Junho de 2015, um
aumento nos pagamentos de € 136 milhões. Este aumento nos pagamentos deveu-se
principalmente a menores recebimentos resultantes da venda de activos/filiais com perda de
controlo.
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No exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades de investimento resultaram num pagamento líquido de € 1.633 milhões, que compara
com um pagamento líquido de € 1.449 milhões no exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, um
aumento nos pagamentos de € 184 milhões. Este aumento nos pagamentos deveu-se
principalmente a um aumento dos pagamentos resultantes da aquisição de activos e filiais,
nomeadamente com a aquisição da participação de 50% adicional na central de Pecém I no Brasil.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades de investimento resultaram num pagamento líquido de € 1.449 milhões, que compara
com um pagamento líquido de € 2.294 milhões no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, um
decréscimo nos pagamentos de € 845 milhões. Este decréscimo nos pagamentos deveu-se
principalmente a um redução nos pagamentos a fornecedores de imobilizado (rubrica ‘activos fixos
tangíveis e intangíveis) e menores aquisições de activos/filiais.
Fluxos das actividades de financiamento (3)
Os fluxos de caixa de actividades de financiamento incluem pagamentos e recebimentos relativos a
empréstimos e contratos de locação financeira, bem como o pagamento de juros e dividendos.
No exercício findo em 30 de Setembro de 2016, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades de financiamento resultaram num pagamento líquido de € 1.558 milhões, que compara
com um pagamento líquido de € 2.671 milhões no exercício findo em 30 de Setembro de 2015, um
decréscimo nos pagamentos de € 1.113 milhões. Este decréscimo nos pagamentos deveu-se
principalmente a menores pagamentos de empréstimos obtidos.
No exercício findo em 30 de Junho de 2016, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades de financiamento resultaram num pagamento líquido de € 932 milhões, que compara
com um pagamento líquido de € 2.180 milhões no exercício findo em 30 de Junho de 2015, um
decréscimo nos pagamentos de € 1.248 milhões. Este decréscimo nos pagamentos deveu-se
principalmente a menores pagamentos de empréstimos obtidos.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades de financiamento resultaram num pagamento líquido de € 2.780 milhões, que compara
com um pagamento líquido de € 1.378 milhões no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, um
aumento nos pagamentos de € 1.402 milhões. Este aumento nos pagamentos deveu-se
principalmente a pagamentos de empréstimos obtidos.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, os fluxos de caixa do Grupo gerados pelas suas
actividades de financiamento resultaram num pagamento líquido de € 1.378 milhões, que compara
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com um pagamento líquido de € 652 milhões no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, um
aumento nos pagamentos de € 726 milhões. Este aumento nos pagamentos deveu-se
principalmente a um decréscimo nos recebimentos/pagamentos de empréstimos obtidos face ao
ano anterior.
12.2.

Recursos financeiros

As tabelas seguintes reflectem a evolução do endividamento do Grupo EDP de 31 de Dezembro de
2013 até 30 de Setembro de 2016:
Grupo EDP
Milhares de Euros
Empréstimos - Não corrente
Empréstimos bancários
Empréstimos por obrigações - Não convertíveis
Empréstimos por obrigações - Hibrido
Papel comercial
Outros empréstimos

Dez 2013 (5)

Set 2016*

Jun 2016*

Dez 2015

Dez 2014

4.047.214
10.527.562
739.168
423.994
21.597
15.759.535

4.384.805
10.703.955
739.168
425.185
21.704
16.274.817
-

4.555.042
9.934.593
739.147
229.632
20.669
15.479.083
3.033

4.586.246
11.220.300
402.728
39.969
16.249.243
-

5.460.249
9.884.562
196.993
47.360
15.589.164
14.257

205.118
15.964.653

151.667
16.426.484

171.760
15.653.876

151.584
16.400.827

-2.698
15.600.723

-30.543
-30.543
15.934.110

-36.049
-36.049
16.390.435

-66.855
-66.855
15.587.021

-311.990
-76.818
-388.808
16.012.019

-334.497
-85.584
-420.081
15.180.642

571.426
1.187.078
410.497
13.655
2.182.656
221.001

495.835
1.054.936
390.496
14.388
1.955.656
294.513

497.483
2.357.006
418.352
14.669
3.287.510
329.154

1.202.328
2.076.695
230.372
10.733
3.520.128
371.468

1.904.160
1.764.117
113.639
19.905
3.801.821
344.683

-78.374
2.325.282

2.250.168

3.616.664

5.760
3.897.356

11.582
4.158.086

-45.828
-45.828
2.279.454

-34.817
-34.817
2.215.351

-13.060
-13.060
3.603.604

-22.507
-17.855
-40.362
3.856.994

-12.675
-6.054
-18.729
4.139.357

Ajustamento híbrido (50% classificado como capital) (3)

-385.990

-380.893

-380.893

-

-

Derivados associados com dívida (4)

-177.189

-209.736

-175.786

-202.204

-75.870

Caixa e Equivalentes
Activos financ. ao justo valor atrav. Resultados

-1.676.854
-10.581

-1.528.753
-7.508

-1.245.449
-9.288

-2.613.995
-10.665

-2.156.707
-4.217

Total Divida Liquida

15.962.951

16.478.896

17.379.209

17.042.149

17.083.205

Juros a pagar
Outras responsabilidades:
Justo valor do risco coberto da dívida emitida (1)
Total Empréstimos
Depósitos Colaterais - Não Corrente (2)
Depósito colateral - Empréstimo BEI
Outros depósitos colaterais
Total Depósitos Colaterais
Empréstimos - Corrente
Empréstimos bancários
Empréstimos por obrigações - Não convertíveis
Papel comercial
Outros empréstimos
Juros a pagar
Outras responsabilidades:
Justo valor do risco coberto da dívida emitida (1)
Total Empréstimos
Depósitos Colaterais - Corrente (3)
Depósito colateral - Empréstimo BEI
Outros depósitos colaterais
Total Depósitos Colaterais

* As contas relativas a Setembro de 2016, bem como a Junho de 2016 não são auditadas.
(1) O justo valor do risco coberto da dívida emitida respeita ao impacto com coberturas de taxas de juro
(fixação/variabilização).
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(2) Na sequência da descida dos ratings da EDP ocorrida em 2012 e no decurso de negociações com o BEI, a EDP
constituiu, em 31 de Outubro de 2012, um depósito caucionado associado a financiamentos contratados em anos
anteriores com aquela entidade. Em Outubro de 2015, e após novas negociações, o BEI permitiu a libertação integral
deste depósito colateral. Adicionalmente, o Grupo detém outros depósitos constituídos como colateral para garantia de
financiamento.
(3) A EDP emitiu em Setembro de 2015 um instrumento representativo de dívida subordinada (híbrido) de 750.000
milhares de Euros. A data de vencimento deste instrumento é Setembro de 2075, embora a natureza específica do mesmo
permita uma primeira opção de reembolso em Março de 2021. Em virtude destas características, e em linha com a
metodologia seguida pelas agências de rating, 50% do valor da emissão é classificado como capital para efeitos de cálculo
de dívida líquida, embora esteja registado integralmente como passivo.
(4) Derivados relacionados com net investment e fair-value de cobertura de dívida, os quais podem ser observados na
Nota relativa a Instrumentos Financeiros Derivados às demonstrações financeiras do relatório intercalar da EDP a 30 de
Setembro de 2016, neste Prospecto inserido por remissão. Estes instrumentos derivados mitigam impacto de emissão de
dívida em moedas diferentes do Euro.
(5) Reexpressão originada pela adopção da IFRS 10 e 11.

Evolução da dívida até Setembro de 2016
A Dívida Líquida diminuiu de 17,4 mil milhões de euros em Dezembro de 2015, para 16,0 mil
milhões de euros em Setembro de 2016, suportada essencialmente pela redução dos activos
regulatórios em 1,4 mil milhões de euros, essencialmente fruto de operações de cedência de activos
financeiros de ajustamentos tarifários em Portugal, pelo recebimento dos montantes relativos à
rotação de activos por EDP Renováveis e pela geração de fluxos de caixa decorrentes da actividade
operacional da EDP, parcialmente mitigada pelo pagamento de dividendos e pelo investimento do
período.
Até Setembro de 2016 foram realizadas várias operações de financiamento, das quais se destaca:
 em Março, a EDP emitiu, ao abrigo do seu programa de obrigações em Euros, 600.000
milhares de Euros com vencimento em Março de 2023.
 em Agosto, a EDP emitiu, ao abrigo do seu programa de obrigações em Euros,
1.000.000 milhares de Euros com vencimento em Fevereiro de 2024.
Evolução da dívida em 2015
A Dívida Líquida consolidada subiu de 17,0 mil milhões de Euros a Dezembro de 2014 para 17,4
mil milhões de Euros a Dezembro de 2015, devido sobretudo ao impacto da valorização do USD
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face ao Euro, à aquisição de controlo e consequente consolidação integral de Pecém I, bem como
da consolidação integral de alguns activos da ENEOP, por sua vez parcialmente compensado pela
venda de activos de gás à Redexis.
Durante 2015 foram realizadas várias operações de financiamento, das quais se destaca:
 em Fevereiro, a EDP assinou um contrato de financiamento de 2.000.000 milhares de
Euros a 5 anos com um grupo de 16 bancos internacionais que foi usado para
pagamento antecipado de um empréstimo de 1.600.000 milhares de Euros assinado em
Janeiro 2013 com maturidade em Janeiro 2017 (50%) e Janeiro 2018 (50%). O novo
financiamento inclui uma tranche de 500.000 milhares de Euros com o formato
Revolving Credit Facility (totalmente disponível a 31 Dezembro de 2015).
 em Abril, a EDP emitiu, ao abrigo do seu programa de obrigações em Euros, 750.000
milhares de Euros com vencimento em Abril 2025.
 em Setembro, a EDP emitiu um empréstimo obrigacionista híbrido no montante de
750.000 milhares de Euros, com opção de compra exercível pela EDP 5,5 anos após a
emissão e vencimento em Setembro 2075.
Evolução da dívida em 2014
Em 2014, a Dívida Líquida consolidada reduziu 41 milhões de Euros para 17,0 mil milhões de
Euros face a 2013, devido essencialmente à execução da parceria com a CTG, a operações de
rotação de activos da EDP Renováveis e a operações de venda de défice tarifário em Portugal e em
Espanha, ressalvando contudo o impacto negativo da valorização do USD.
Durante 2014 foram realizadas várias operações de financiamento, das quais se destaca:
 em Janeiro, a EDP realizou uma emissão de obrigações, no montante de 750 milhões
de dólares americanos, com um prazo de 7 anos.
 em Abril, a EDP efectuou uma emissão de obrigações, no montante de 650 milhões de
Euros, com um prazo de 5 anos.
 em Junho, a EDP contratou um financiamento na modalidade “revolving”, a 5 anos
no montante de 3.150 milhões de Euros, e que permite utilizações em Euros e dólares
americanos. Esta nova linha de crédito substituiu uma linha de 2.000 milhões de Euros
contratada pela EDP em 2010 e que vencia em Novembro de 2015, mantendo o seu
propósito de suporte de liquidez do Grupo.
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 em Setembro, a EDP efectuou uma emissão de obrigações, no montante de 1.000
milhões de Euros, com maturidade em Janeiro de 2022.
 em Novembro, a EDP realizou uma emissão de obrigações, no montante de 750
milhões de dólares americanos, com maturidade em Janeiro de 2020.
O gráfico abaixo ilustra o perfil da maturidade do endividamento nominal do Grupo EDP, por
referência a 30 de Setembro de 2016.
Maturidade da Dívida a Set-16 (€ M)
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A tabela abaixo ilustra os montantes utilizados e disponíveis no âmbito das linhas de crédito da
EDP, por referência a 30 de Setembro de 2016.
Linhas de Crédito em Set-16 (€M)
Linha Crédito "Revolving"
Linha Crédito "Revolving"
Linha Crédito "Revolving"
Linhas Crédito Domésticas
Progr. de P Comer. Tomada Firme
Total Linhas de Crédito

Montante Número de Montante
Máximo
Contrapartes Disponível Maturidade
175
2
175 Dez16/Jul17
Jun/19
3.150
21
3.150
Feb/20
500
16
500
Renovável
155
8
155
2016
100
1
100
4.080
4.080

Em Setembro de 2016 a EDP contrata grande parte da sua dívida em Euros (68%), sendo o dólar
norte-americano a segunda moeda predominante (22%), repartindo-se o remanescente por reais
brasileiros e outras moedas. Esta política é habitual, já que grande maioria das operações do Grupo
são na Europa, embora o motor de crescimento seja o mercado norte-americano, daí o peso
significativo do financiamento em dólares norte-americanos.
Adicionalmente, é de notar que uma boa parte do financiamento da EDP é feito tendo por base
taxas de juro fixas (52%) vs. taxas de juro variáveis (48%), à mesma data de 30 de Setembro de
2016.
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Já depois de 30 de Setembro de 2016, a EDP lançou uma operação de recompra de obrigações
emitidas pela EDP Finance BV com vencimento em Fevereiro de 2018 e Outubro de 2019. Esta
operação foi concluída a 2 de Dezembro de 2016, permitindo a recompra de um total de 500
milhões de dólares com um reference yield de 1,114% e 1,386%, respectivamente.
Na presente data, a EDP é avaliada por três agências de rating: sendo que para a Fitch e para
Moody’s a EDP configura como caso de “investment grade”, tendo a notação “BBB-” e outlook estável
e notação “Baa3” e outlook estável, respectivamente; ao passo que para a Standard & Poor’s a
notação é BB+ e o outlook positivo.
12.3.

Declaração relativa ao fundo de maneio

O Emitente declara que, na sua opinião, a liquidez gerada pela sua actividade, a nível consolidado, e
a sua capacidade de endividamento de curto e médio e longo prazo são suficientes para fazer face às
suas necessidades de fundo de maneio nos próximos 12 meses.
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13. PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS

13.1.

Previsões de lucros

A EDP prevê, em função das demonstrações financeiras relativas ao período de 9 meses findo em
30 de Setembro de 2016, do orçamento aprovado pelo Conselho de Administração Executivo para
o exercício de 2016 e com base na melhor informação disponível da respectiva actividade
operacional e financeira, que o EBITDA de 2016 seja de cerca de 3.750 milhões de euros no
acumulado do ano de 2016, prevendo ainda que o seu resultado líquido atribuível a accionistas da
EDP deverá ser de cerca de 950 milhões de euros no mesmo período, mantendo-se assim a
previsão anunciada ao mercado pela EDP a 29 de Julho de 2016, posteriormente reiterada a 4 de
Novembro de 2016.
Estas previsões não representam uma descrição de facto e não devem ser interpretadas como tal
por potenciais investidores. Antes, são uma declaração de expectativas e pressuposições da EDP
relativamente ao EBITDA e ao resultado líquido atribuível a accionistas da EDP.
Estas previsões envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas (designadamente quanto
aos respectivos efeitos) e outros factores que podem conduzir a que os resultados concretos, a
performance efectiva ou a concretização de objectivos da EDP ou os resultados do sector, sejam
significativamente diferentes dos que constam ou estão implícitos nestas previsões. Estas previsões
baseiam-se em pressupostos da EDP em relação às suas actuais e futuras estratégias de negócio e
do contexto em que o Grupo espera vir a desenvolver a sua actividade no futuro, os quais não são,
conforme descrito abaixo, total ou parcialmente, controláveis pela EDP.
Tendo em conta esta situação, os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente estas
declarações ou menções relativas ao futuro previamente à tomada de qualquer decisão de
investimento relativamente às Acções e não deverão tomá-las baseando-se apenas nestas previsões.
A informação financeira apresentada foi preparada numa base consistente com as políticas
contabilísticas do Grupo EDP, como anteriormente referido neste Prospecto.
Os factores e pressupostos subjacentes às previsões referidas são os que se apresentam de seguida:
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a)

Factores sobre os quais a EDP não tem capacidade de influência

Força maior: A EDP pressupõe que não ocorrerão eventos inesperados com potencial impacto
negativo nas operações do Grupo, como sejam fogos, terramotos ou inundações.
Legislação: Na sua previsão, a EDP pressupõe que não ocorrerão alterações materiais em termos
regulatórios ou fiscais.
Meteorologia: A EDP opera centrais cuja actividade operacional depende das condições
meteorológicas, sobre as quais a EDP não detém qualquer influência. Os volumes de geração
previstos podem provar-se errados. A EDP pressupõe a sua previsão com base em anos de séries
estatísticas empíricas de hidraulicidade e eolicidade.
Tempos de interrupção: As centrais podem sofrer interrupções devido a problemas técnicos
imprevisíveis, os quais a EDP não antecipa, mas cuja ocorrência poderá afectar a sua previsão.
Taxas de juro: A EDP baseia a sua previsão na manutenção do actual nível de taxas de juro,
independentemente de eventuais desenvolvimentos nos mercados, o que não pode garantir.
Taxas de câmbio: A EDP baseia a sua previsão na manutenção do actual nível de taxas de câmbio,
independentemente de eventuais desenvolvimentos nos mercados, o que não pode garantir.
Preços de commodities: A EDP baseia a sua previsão na manutenção do actual nível de preços de
commodities, independentemente de eventuais desenvolvimentos nos mercados, o que não pode
garantir.
Análise à recuperabilidade dos investimentos: A EDP baseia a sua previsão na actual valorização
dos seus investimentos, independentemente do resultado de recorrentes análises à recuperabilidade
dos referidos investimentos.
b)

Factores sobre os quais a EDP tem limitada capacidade de influência

A EDP considerou na sua previsão que a sua actividade operacional manterá uma performance em
linha com o seu desempenho em condições normais e no seguimento do que foi reportado com
referência ao período de nove meses findo a 30 de Setembro de 2016.
A informação financeira prospectiva incorpora o impacto previsto das operações de recompra de
obrigações, comunicadas ao mercado em 7 de Novembro e 2 de Dezembro de 2016;
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A EDP prevê aderir ao regime de reavaliação fiscal dos activos previsto no Decreto Lei nº 66/2016
de 3 de Novembro, tendo o respectivo efeito em imposto sobre o rendimento sido considerado na
preparação da informação financeira prospectiva.
Adicionalmente, não são esperados outros eventos excepcionais com impacto significativo, quer do
ponto de vista operacional, quer do ponto de vista financeiro.
Neste sentido, a realização das previsões divulgadas é baseada em eventos futuros e em
acontecimentos que a EDP espera que ocorram e dependerá da verificação de um conjunto de
pressupostos que envolvem factores que estão significativamente ou inteiramente fora do controlo
da EDP, incluindo os pressupostos sobre tendências em indicadores macroeconómicos e a
evolução deles resultante. Visto que estas previsões são baseadas em eventos futuros e,
nomeadamente, em iniciativas de gestão, estas são caracterizadas pela subjectividade e
imprevisibilidade, especialmente em termos de risco de que os eventos previstos e acções possam
não ter lugar, possam ocorrer num momento diferente ou de forma diferente da antecipada. Mais
ainda, estas previsões não precludem a possibilidade de certos eventos e acções poderem não ter
sido previstos no momento em que foram elaboradas.
Consequentemente, a diferença entre os resultados reais e os resultados previstos do Grupo podem
ser substanciais. Ver “Factores de Risco” para uma explicação de alguns dos riscos que podem
afectar os pressupostos acima indicados, incluindo os relativos a dados económicos previstos, e,
consequentemente, impactar nos resultados acima previstos.
13.2.

Relatório de auditoria

Nos termos do Regulamento dos Prospectos, se um emitente optar por incluir previsões ou
estimativas de lucros o documento deve conter os requisitos previstos nesse preceito.
Em particular, o Prospecto deverá incluir um relatório elaborado por contabilistas ou revisores de
contas independentes, em que se afirme que, na opinião desses contabilistas ou revisores, a previsão
ou estimativa foi realizada de forma adequada a partir dos pressupostos declarados e que a base
contabilística utilizada para a previsão ou estimativa de lucros é coerente com as políticas
contabilísticas do emitente.
O referido relatório foi elaborado pela KPMG & Associados, SROC, S.A. e está incluído no Anexo
A ao presente Prospecto.

279

14. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EMITENTE
14.1.

Funcionamento e composição dos órgãos de administração e fiscalização e

Revisor Oficial de Contas
Nos termos do Código das Sociedades Comerciais e dos seus estatutos, a EDP adopta o modelo de
governo “germânico”/dualista, previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 278.º do Código das
Sociedades Comerciais, ou seja, um modelo em que a sua administração e fiscalização competem,
respectivamente, a um Conselho de Administração Executivo, a um Conselho Geral e de
Supervisão e a um Revisor Oficial de Contas, que não faz parte do Conselho Geral e de Supervisão.
Apresenta-se de forma gráfica simplificada o organograma dos vários órgãos sociais, comissões e
corpos sociais da EDP:

14.1.1. Assembleia Geral
A Assembleia Geral da EDP é o órgão social que reúne todos os accionistas com direito a voto.
A Assembleia Geral de accionistas tem, entre outras, as competência para apreciar o relatório do
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Conselho de Administração Executivo, discutir e votar o balanço, as contas e o parecer do Revisor
Oficial de Contas e os do Conselho Geral e de Supervisão e da Comissão de Auditoria (se os
houver), e deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício, eleger e destituir os membros da
Mesa da Assembleia-Geral, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de
Supervisão, bem como os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes (se os houver), o Revisor
Oficial de Contas, sob proposta do Conselho Geral e de Supervisão ou, por delegação deste, da
Comissão de Auditoria, e ainda os membros do Conselho de Ambiente e Sustentabilidade, deliberar
sobre quaisquer alterações dos estatutos, incluindo aumentos de capital, nomear uma Comissão de
Vencimentos com o encargo de fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais, cujos
membros deverão ser, na sua maioria, independentes, e apreciar o relatório anual de actividade do
Conselho Geral e de Supervisão.
De acordo com os estatutos, às reuniões da Assembleia Geral da EDP só podem assistir os
accionistas com direito de voto, correspondendo a cada acção 1 voto. Acresce que, não serão
considerados os votos emitidos por um accionista, em nome próprio ou como representante de
outro, que excedam 25% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social.
De notar que os accionistas que passem a deter uma participação igual ou superior a 5% dos
direitos de voto ou do capital social, devem comunicar esse facto ao Conselho de Administração
Executivo, no prazo de cinco dias úteis contados da data em que se tenha verificado a referida
detenção, não podendo exercer os respectivos direitos de voto enquanto não houverem procedido
a essa comunicação. Para este efeito, consideram-se emitidos pelo mesmo accionista os direitos de
voto que, nos termos do Código de Valores Mobiliários, são considerados como integrantes de uma
participação importante. Neste caso, os accionistas têm o dever de prestar de forma satisfatória ao
Conselho de Administração Executivo, por escrito e de forma completa, objectiva, clara e
verdadeira, todas as informações que o mesmo lhes solicite sobre factos que lhes digam respeito.
A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presidente e um vice-presidente, eleitos pela
Assembleia Geral, e pelo Secretário da Sociedade. Na Assembleia Geral anual de 21 de Abril de
2015 foram eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral para o mandato
relativo ao triénio 2015-2017, tendo o Secretário da Sociedade sido designado para o respectivo
cargo em 23 de Abril de 2015 (igualmente para o mandato relativo ao triénio 2015-2017).
Os membros da Mesa da Assembleia Geral são assim:
Presidente:

António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino
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Vice-Presidente:

Rui Pedro Costa Melo Medeiros

Secretário:

Maria Teresa Isabel Pereira

14.1.1.1.

Comissão de Vencimentos eleita pela Assembleia Geral

A Comissão de Vencimentos é nomeada em Assembleia Geral, com o encargo de fixar a
remuneração dos membros dos órgãos sociais, devendo ser composta na sua maioria por membros
independentes.
A composição da Comissão de Vencimentos nomeada na Assembleia Geral de 21 de Abril de 2015,
para o mandato relativo ao triénio 2015-2017, é a seguinte:
Presidente:

Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins
José Gonçalo Maury
Jaime Amaral Anahory

14.1.2. Conselho de Administração Executivo
Nos termos dos estatutos, o Conselho de Administração Executivo tem como funções e
competências a fixação dos objectivos e das políticas de gestão da EDP e do Grupo EDP, a
elaboração dos planos de actividades e financeiros anuais, a gestão dos negócios sociais e a prática
dos actos e operações relativos ao objecto social que não caibam na competência atribuída a outros
órgãos da sociedade, a representação da sociedade, a aquisição, venda ou alienação ou oneração de
direitos ou bens imóveis, a constituição de sociedades e a subscrição, adquisição, oneração e
alienação de participações sociais, a deliberação sobre a emissão de obrigações e outros valores
mobiliários nos termos da lei e dos estatutos (devendo no exercício destas competências, observar
os limites quantitativos anuais que são fixados pelo Conselho Geral e de Supervisão), o
estabelecimento da organização técnico administrativa da EDP e das normas de funcionamento
interno, designadamente sobre pessoal e sua remuneração, a constituição de mandatários com os
poderes que julgue convenientes, a designação do secretário da sociedade e do respectivo suplente,
a contratação e exoneração do Auditor Externo sob indicação do Conselho Geral e de Supervisão,
e, em geral, o exercício das demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela
Assembleia Geral.
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Sem prejuízo das funções e competências descritas acima, a aprovação do plano estratégico da
EDP, o estabelecimento e cessação de parcerias estratégicas e a realização pela sociedade de
operações de valor significativo, entre outras, encontram-se sujeitas, nos termos estatutários, ao
parecer prévio favorável do Conselho Geral e de Supervisão.
De acordo com os estatutos do Emitente, o Conselho de Administração Executivo é composto por
um número mínimo de cinco membros e um número máximo de oito membros, a ser fixado pela
Assembleia Geral que os eleger. A Assembleia Geral procede à designação, de entre os
administradores eleitos, do Presidente do Conselho de Administração Executivo.
O mandato do actual Conselho de Administração Executivo teve início na Assembleia Geral de 21
de Abril de 2015, e tem uma duração de 3 anos. O Conselho de Administração Executivo da EDP
eleito para o triénio 2015-2017 é composto pelos 8 membros a seguir identificados:
Presidente:

António Luís Guerra Nunes Mexia

Vogais:

Nuno Maria Pestana de Almeida Alves
João Manuel Manso Neto
António Fernando Melo Martins da Costa
João Manuel Veríssimo Marques da Cruz
Miguel Stilwell de Andrade
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira

Para os efeitos decorrentes do exercício das suas funções como membros do Conselho de
Administração Executivo da EDP, o respectivo domicílio profissional corresponde ao da sede da
EDP, ou seja, Avenida 24 de Julho, n.º 12, 1249-300, Lisboa.
De acordo com os Estatutos, o Conselho de Administração Executivo reúne ordinariamente, pelo
menos, duas vezes por mês, e extraordinariamente sempre que convocado pelo respectivo
Presidente, por quaisquer dois outros Administradores ou a pedido do Conselho Geral e de
Supervisão. Para maior detalhe sobre o funcionamento deste órgão remete-se para o ponto 8.7.4,
assim como para o Relatório de Governo Societário da EDP, cuja versão integral se insere por
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remissão, e que se encontra disponível para consulta nos locais indicados no ponto 19.1 (Informação
inserida por remissão) deste Prospecto.
Nos termos da lei e dos estatutos, a EDP tem um Secretário Efectivo e um Secretário Suplente,
designados pelo Conselho de Administração Executivo, com as competências previstas na lei e
cujas funções cessam com o termo das funções do Conselho de Administração Executivo que o
tiver designado. Na presente data desempenham as funções de Secretário da Sociedade, no âmbito
do mandato 2015-2017, os seguintes membros:
Secretário Efectivo: Maria Teresa Isabel Pereira
Secretário Suplente: Ana Rita Pontífice Ferreira de Almeida Côrte-Real

Qualificações profissionais, funções desempenhadas e principais actividades desenvolvidas
No Relatório de Governo Societário da EDP, cuja versão integral se insere por remissão, e que se
encontra disponível para consulta nos locais indicados no ponto 19.1 (Informação inserida por remissão)
deste Prospecto, poderá ser encontrada informação mais detalhada com relação aos membros do
Conselho de Administração Executivo em funções, nomeadamente as suas qualificações
profissionais, a data da primeira designação e termo do mandato, as respectivas funções na EDP, a
indicação das principais actividades desempenhadas noutras sociedades não relacionadas com a
EDP quando relevantes para a mesma, e, ainda, outras actividades profissionais exercidas nos
últimos cinco anos.
14.1.3. Conselho Geral e de Supervisão
O Conselho Geral e de Supervisão da EDP é o órgão que assegura em permanência o
acompanhamento e a supervisão da actividade da administração da sociedade, cooperando com o
Conselho de Administração Executivo e com os demais órgãos e corpos sociais na prossecução do
interesse social, nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais e nos estatutos, sendo
eleito pelos accionistas em Assembleia Geral.
Para além de outras funções previstas na Código das Sociedades Comerciais ou nos estatutos da
EDP, compete ao Conselho Geral e de Supervisão acompanhar permanentemente a actividade da
administração da EDP e das respectivas sociedades dominadas e prestar a respeito dela
aconselhamento e apoio ao Conselho de Administração Executivo, designadamente no que respeita
à estratégia, concretização de objectivos e cumprimento de normas legais aplicáveis, emitir parecer
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sobre o relatório de gestão e contas do exercício, proceder ao acompanhamento permanente da
actividade do Revisor Oficial de Contas e do Auditor Externo da EDP e pronunciar-se, no que ao
primeiro respeita, sobre a respectiva eleição ou designação, sobre a sua exoneração e sobre as suas
condições de independência e outras relações com a EDP, acompanhar de forma permanente e
avaliar os procedimentos internos relativos a matérias contabilísticas e auditoria, bem como a
eficácia do sistema de gestão de risco, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria
interna, incluindo a recepção e tratamento de queixas e dúvidas relacionadas, oriundas ou não de
colaboradores, propor à Assembleia Geral a destituição de qualquer membro do Conselho de
Administração Executivo, acompanhar a definição de critérios e competências necessárias nas
estruturas e órgãos internos da EDP ou do Grupo ou convenientes a observar e suas repercussões
na respectiva composição, bem como a elaboração de planos de sucessão, promover, nos termos da
legais, a substituição de membros do Conselho de Administração Executivo em caso de falta
definitiva ou impedimento temporário, emitir, por sua iniciativa ou quando lhe seja solicitado pelo
Presidente do Conselho de Administração Executivo, parecer sobre o voto anual de confiança em
administradores a que se refere o artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais, acompanhar e
apreciar questões relativas a governo societário, sustentabilidade, códigos internos de ética e
conduta e respectivo cumprimento e sistemas de avaliação e resolução de conflitos de interesses,
incluindo no que respeita a relações da EDP com accionistas e emitir pareceres sobre estas
matérias, obter os meios, financeiros ou de outra natureza, que razoavelmente entender necessários
à sua actividade e solicitar ao Conselho de Administração Executivo a adopção das medidas ou
correcções que entenda pertinentes, podendo proceder a contratação dos meios necessários ao seu
próprio aconselhamento independente, se necessário, receber do Conselho de Administração
Executivo informação periódica sobre relações comerciais significativas da EDP ou respectivas
sociedades dominadas com accionistas com participação qualificada e pessoas com eles
relacionadas, nomear a Comissão de Vencimentos e a Comissão de Auditoria, representar a EDP
nas relações com os administradores, fiscalizar as actividades do Conselho de Administração
Executivo, vigiar pela observância da lei e dos Estatutos, seleccionar e substituir o Auditor Externo
da EDP, dando ao Conselho de Administração Executivo indicações para este proceder à sua
contratação e exoneração, verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda
adequada, a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de
suporte, assim como a situação de quaisquer bens ou valores possuídos pela EDP a qualquer título,
fiscalizar o processo de preparação e divulgação de informação financeira, e, finalmente, convocar a
Assembleia Geral quando o entenda conveniente.
Encontra-se, ainda, atribuída ao Conselho Geral e de Supervisão uma competência de particular
relevo, na medida em que, embora não disponha de poderes de gestão, nos termos do disposto no
artigo 442.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais, as deliberações do Conselho de
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Administração Executivo sobre os assuntos identificados infra estão sujeitas a parecer prévio
favorável do Conselho Geral e de Supervisão:
i.

a aprovação do plano estratégico da EDP;

ii.

a realização pela EDP ou por sociedades dominadas pela EDP das seguintes operações:
a) aquisições e alienações de bens, direitos ou participações sociais de valor
económico significativo;
b) contratação de financiamentos de valor significativo;
c) abertura ou encerramento de estabelecimentos ou partes importantes de
estabelecimentos e extensões ou reduções importantes da actividade;
d) outros negócios ou operações de valor económico ou estratégico significativo;
e) estabelecimento ou cessação de parcerias estratégicas ou outras formas de
cooperação duradoura, nomeadamente para efeitos do disposto nos Estatutos
da EDP;
f)

projectos de cisão, fusão ou transformação;

g) alterações ao contrato de sociedade, incluindo a mudança de sede e aumento
de capital, quando sejam da iniciativa do Conselho de Administração
Executivo, designadamente a possibilidade de aumento de capital, por uma ou
mais vezes, num montante correspondente a 10% do actual capital social,
mediante a emissão de acções a subscrever por novas entradas em dinheiro,
nos termos Estatutos da EDP.
Os estatutos prevêem ainda que o Conselho Geral e de Supervisão deve fixar os parâmetros de
medida do valor económico ou estratégico das operações que lhe devem ser submetidas para
parecer, bem como estabelecer mecanismos expeditos para a emissão de parecer em casos de
urgência ou quando a natureza da matéria o justifique e as situações em que é permitida a dispensa
da emissão desse parecer.
O mandato do actual Conselho Geral e de Supervisão teve início na Assembleia Geral de 21 de
Abril de 2015 e, de acordo com os Estatutos, tem uma duração de 3 anos. O Conselho Geral e de
Supervisão é composto por um número não inferior a nove membros e sempre superior ao número
de administradores. Os membros do Conselho Geral e de Supervisão são na sua maioria membros
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independentes, que preenchem os requisitos de formação e competência previstos nos Estatutos e
nas normas legais aplicáveis à EDP. O Conselho Geral e de Supervisão da EDP eleito para o triénio
2015-2017 é composto pelos 21 membros a seguir identificados:
Presidente

China Three Gorges Corporation, representada por Eduardo de Almeida Catroga

Vice-Presidente Luís Filipe Marques Amado (Independente)
Vogais

China Three Gorges New Energy Co. Ltd., representada por Ya Yang
China International Water & Electric Corp., representada por Guojun Lu
China Three Gorges (Europe), S.A. representada por Dingming Zhang
China Three Gorges (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda. representada por
Shengliang Wu
DRAURSA, S.A., representada por Felipe Fernandez Fernandez
Fernando Maria Masaveu Herrero
Banco Comercial Português, S.A., representado por Nuno Manuel da Silva
Amado
Sonatrach, representada por Ferhat Ounoughi
Senfora BV, representada por Mohamed Al Fahim
António Sarmento Gomes Mota (Independente)
Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona (Independente)
Ilídio da Costa Leite de Pinho (Independente)
Jorge Avelino Braga de Macedo (Independente)
Vasco Joaquim Rocha Vieira (Independente)
Augusto Carlos Serra Ventura Mateus (Independente)
João Carlos Carvalho das Neves (Independente)
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Alberto Joaquim Milheiro Barbosa (Independente)
Maria del Carmen Ana Fernandez Rozado (Independente)
António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino (Independente)

Sem prejuízo da manutenção da responsabilidade pelo exercício das respectivas competências
enquanto órgão social, nos termos legais e dos Estatutos, o Conselho Geral e de Supervisão
procede à criação de comissões especializadas compostas por alguns dos seus membros, delegando
nessas comissões o exercício de determinadas funções específicas.
O Conselho Geral e de Supervisão funciona em Plenário e através de comissões especializadas. O
Plenário reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por trimestre e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou mediante solicitação de
qualquer dos seus membros, do Conselho de Administração Executivo ou do respectivo
Presidente. O funcionamento do Conselho Geral e de Supervisão é regido por um regulamento
interno.
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros do Conselho Geral e de
Supervisão da EDP, o respectivo domicílio profissional corresponde ao da sede da EDP, ou seja,
Avenida 24 de Julho, n.º 12, 1249-300, Lisboa.
Qualificações profissionais, funções desempenhadas e principais actividades desenvolvidas
No Relatório de Governo Societário da EDP, cuja versão integral se insere por remissão, e que se
encontra disponível para consulta nos locais indicados no ponto 19.1 (Informação inserida por remissão)
deste Prospecto, poderá ser encontrada informação mais detalhada com relação aos membros do
Conselho Geral e de Supervisão em funções, nomeadamente as suas qualificações profissionais, a
data da primeira designação e termo do mandato, as respectivas funções na EDP, a indicação das
principais actividades desempenhadas noutras sociedades não relacionadas com a EDP quando
relevantes para a mesma, e, ainda, outras actividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos.
a)

Comissão de Governo Societário e Sustentabilidade

A Comissão de Governo Societário e Sustentabilidade constitui uma comissão especializada do
Conselho Geral e de Supervisão com competências definidas em matéria de governo societário,
sustentabilidade estratégica, códigos de ética e conduta, bem como de avaliação e resolução de
conflitos de interesses. Esta comissão tem ainda competências definidas em matéria de
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acompanhamento da definição de critérios e competências necessárias nas estruturas e órgãos
internos da EDP, bem como da elaboração de planos de sucessão. O funcionamento da Comissão
de Governo Societário e Sustentabilidade é disciplinado por um regulamento interno.
Esta comissão é composta por:
Presidente

Luis Filipe Marques Amado
Felipe Fernández Fernández
Jorge Braga de Macedo
Maria Celeste Lopes Cardona
Shengliang Wu

b)

Comissão para as Matérias Financeiras/Comissão de Auditoria

A Comissão para as Matérias Financeiras / Comissão de Auditoria constitui uma comissão
especializada do Conselho Geral e de Supervisão com competências definidas em matéria de
supervisão da informação financeira da sociedade e de acompanhamento permanente da actividade
do Auditor Externo, do auditor interno (incluindo sobre os procedimentos internos em matéria de
auditoria, de práticas contabilísticas seguidas pela EDP e do sistema de controlo interno e do relato
financeiro, de forma coordenada com a direcção de auditoria interna) e dos sistemas de controlo
internos (em particular, as matérias relativas ao processo de gestão de risco, nomeadamente nas
suas vertentes fiscal, legal e financeira). O funcionamento da Comissão de Auditoria é disciplinado
por um regulamento interno.
A Comissão para as Matérias Financeiras / Comissão de Auditoria é composta por membros
independentes do Conselho Geral e de Supervisão, com qualificação e experiência adequadas, num
mínimo de três, incluindo necessariamente um membro que tenha curso superior adequado ao
exercício das suas funções e conhecimentos em auditoria ou contabilidade. Os membros da
Comissão para as Matérias Financeiras / Comissão de Auditoria são:
Presidente

António Gomes Mota

Vice-Presidente João Carvalho das Neves
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Alberto Barbosa
Maria del Carmen Rozado
Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona

c)

Comissão de Vencimentos

A Comissão de Vencimentos constitui uma comissão especializada do Conselho Geral e de
Supervisão com competências definidas em matéria de fixação da política remuneratória do
Presidente e restantes membros do Conselho de Administração Executivo, distinguindo-se da
Comissão de Vencimentos da Assembleia Geral, a qual é responsável pela fixação da política
remuneratória dos restantes órgãos sociais. O funcionamento da Comissão de Vencimentos é
disciplinado por um regulamento interno.
A Comissão de Vencimentos é composta por membros do Conselho Geral e de Supervisão com
qualificação e experiência adequadas, sendo a sua maioria membros independentes. Os membros
que compõem a Comissão de Vencimentos são:
Presidente

Ya Yang
Fernando Masaveu Herrero
Ilídio da Costa Leite de Pinho
João Carvalho das Neves
Vasco Rocha Vieira

d)

Comissão de Estratégia e Performance

A Comissão de Estratégia e Performance constitui uma comissão especializada do Conselho Geral
e de Supervisão com competências definidas em matéria de estratégia, nomeadamente ao nível de
investimentos, financiamento e parcerias estratégicas. O funcionamento da Comissão de Estratégia
e Performance é disciplinado por um regulamento interno.
A Comissão de Estratégia e Performance é composta pelos seguintes membros:
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Presidente

Eduardo de Almeida Catroga
Alberto Barbosa
Augusto Carlos Serra Ventura Mateus
Dingming Zhang
Fernando Masaveu Herrero
João Carvalho das Neves
Jorge Braga de Macedo
Mohamed Ali Al-Fahim
Nuno Manuel da Silva Amado
Ferhat Ounoughi
Shengliang Wu

14.1.4. Revisor Oficial de Contas
A sociedade de revisores oficiais de contas é designada pela Assembleia Geral.
A sociedade de Revisores Oficiais de Contas da EDP, eleita para o triénio de 2015-2017, é a
sociedade KPMG & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA, inscrita na
Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 189 e registada na CMVM sob o n.º 20161489,
actualmente representada por Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC n.º 1081, registado na
CMVM sob o n.º 20160693, com domicílio profissional na Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 11.º,
1069-006, Lisboa.
A sociedade de Revisores Oficiais de Contas exerce funções junto da EDP desde 31 de Janeiro de
2005.
14.1.5. Conselho de Ambiente e Sustentabilidade
O Conselho de Ambiente e Sustentabilidade é um dos mais antigos órgãos funcionais da EDP, com
previsão estatutária expressa desde 1991. Encontram-se atribuídas ao Conselho de Ambiente
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determinadas competências consultivas junto do Conselho de Administração Executivo em matéria
ambiental, incluindo o aconselhamento e apoio deste na definição da estratégia societária de
ambiente e sustentabilidade e a formulação de pareceres e recomendações sobre o impacto
ambiental de projectos a promover pelo Grupo EDP.
O Conselho de Ambiente é composto por cinco personalidades de reconhecida competência na
área da defesa do ambiente e da sustentabilidade, eleitas pela Assembleia Geral sob proposta
Conselho de Administração Executivo:
Presidente

José Pedro Sucena Paiva
Alberto da Ponte
António José Tomás Gomes de Pinho
José Manuel Viegas
Maria da Graça Madeira Martinho

14.2.

Auditor Externo

O Auditor Externo da EDP é a KPMG & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S.A., representada por Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC n.º 1081, o qual é
responsável pela orientação e execução directa na revisão legal das contas do Grupo EDP. A
KPMG encontra-se registada na CMVM com o nº 20161489 e inscrita na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 9093.
Ao Auditor Externo cabe o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria necessários para assegurar
a fiabilidade do reporte financeiro e a credibilidade dos documentos de prestação de contas. Entre
as competências atribuídas ao auditor externo encontram-se a verificação da aplicação das políticas
e sistemas de remunerações, da eficácia e funcionamento dos mecanismos de controlo interno e
reporte de quaisquer deficiências encontradas ao Conselho Geral e de Supervisão. Acresce que a
EDP adopta, atendendo ao âmbito de serviços prestados pelas empresas de auditoria, medidas
especificamente destinadas a salvaguardar a independência do Auditor Externo.
Para os efeitos decorrentes do exercício das suas funções, o respectivo domicílio profissional é
Edifício Monumental, Av. Praia da Vitória, nº 71-A, 11º, 1069-006 Lisboa.
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14.3.

Remunerações e outros benefícios

No Relatório de Governo Societário da EDP poderá ser consultada informação mais detalhada
relativa às políticas de remuneração e benefícios dos membros do Conselho de Administração
Executivo, do Conselho Geral e de Supervisão, da sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e do
representante do Auditor Externo.
De acordo com os estatutos, as remunerações dos órgãos sociais são fixadas por uma Comissão de
Vencimentos eleita pela Assembleia Geral, à excepção da remuneração dos membros do Conselho
de Administração Executivo que são fixadas por uma Comissão de Vencimentos nomeada pelo
Conselho Geral e de Supervisão.
Benefícios de curto prazo
Na tabela abaixo encontram-se discriminados os valores remuneratórios brutos pagos,
individualmente, aos membros do Conselho de Administração Executivo em funções até 21 de
Abril de 2015:

Por sua vez, na tabela abaixo encontram-se discriminados os valores remuneratórios brutos pagos,
individualmente, aos membros do Conselho de Administração Executivo em funções após 21 de
Abril de 2015:
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Na tabela abaixo encontram-se os valores remuneratórios pagos por sociedades maioritariamente
detidas pela EDP a alguns membros do Conselho de Administração Executivo:

No quadro seguinte apresentam-se os valores das remunerações pagas no exercício de 2015 aos
membros do Conselho Geral e de Supervisão em funções até 21 de Abril de 2015:
Por sua vez, no quadro seguinte apresentam-se os valores das remunerações pagas no exercício de
2015 aos membros do Conselho Geral e de Supervisão em funções após 21 de Abril de 2015:
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Adicionalmente, durante o ano de 2016 foram pagas remunerações ao Conselho de Administração
Executivo no montante de 2.324.710 milhares de Euros correspondentes à componente de
remuneração variável anual de 2015, conforme definido pela política da Comissão de Vencimentos
do Conselho Geral e de Supervisão.
Adicionalmente, a política de remunerações definida pela Comissão de Vencimentos do CGS prevê
a atribuição aos membros do Conselho de Administração Executivo, em determinadas
circunstâncias, de uma remuneração variável plurianual correspondente ao mandato (2012–2014) e
ao mandato em curso (2015–2017). Nesta base, durante o exercício de 2015 foi efectuada a
especialização de 11.050 milhares de Euros referentes ao ano de 2015. Em 2015, foi pago o valor
relativo ao ano de 2012 no montante de 2.677 milhares de Euros, ao passo que em 2016 foi pago o
valor relativo ao ano de 2013 no montante de 3.386 milhares de Euros.
Durante o exercício de 2015, os custos referentes à remuneração dos membros da Comissão de
Vencimentos da Assembleia Geral ascenderam a 35.000 Euros.
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Benefícios de Pós-Emprego
A EDP não estabeleceu qualquer sistema de benefícios de reforma específicos para os seus
administradores. A remuneração fixada pela Comissão de Vencimentos do Conselho Geral e de
Supervisão prevê a contratação de um produto financeiro “standard” de tipo plano poupança
reforma de que os membros do Conselho de Administração Executivo beneficiam através da
aplicação de um montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor líquido da respectiva
remuneração anual fixa, o qual, no exercício de 2015, por deliberação da Assembleia Geral de 21 de
Abril de 2015, no âmbito da Declaração da Política de Remunerações. Este produto financeiro não
acarreta qualquer encargo para a EDP no futuro, na medida em que corresponde apenas à
subscrição de um produto financeiro enquanto os membros do órgão de administração exercem as
suas funções, não se enquadrando nos termos previstos no número 1 do artigo 402.º do Código das
Sociedades Comerciais. O impacto deste benefício está considerado nos montantes apresentados de
remunerações acima mencionados.

Honorários pagos ao ROC e do Auditor Externo por serviços de auditoria e outros

Em 2015, os honorários da KPMG relativos à auditoria externa e revisão legal de contas anuais de
todas as empresas que integram o Grupo EDP, com excepção do Grupo EDP Brasil, ascenderam a
5.801.812 Euros. Adicionalmente, os honorários globais facturados pela KPMG relativamente a
outros serviços de garantia de fiabilidade, consultoria fiscal, e outros serviços que não sejam de
revisão ou auditoria ascenderam a 1.157.362 Euros, 1.349.510 Euros e 434.995 Euros,
respectivamente.
Em 2015, os honorários da KPMG relativos à auditoria externa e revisão legal de contas anuais de
todas as empresas portuguesas que integram o Grupo EDP, ascenderam a 1.859.405 Euros. Este
montante inclui 180.000 Euros relativos aos honorários do Revisor Oficial de Contas da EDP
Energias de Portugal, S.A. Adicionalmente, os honorários globais facturados pela KPMG
relativamente a outros serviços de garantia de fiabilidade, consultoria fiscal, e outros serviços que
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não sejam de revisão ou auditoria ascenderam a 573.940 Euros, 844.859 Euros e 140.260 Euros,
respectivamente.
14.4.

Acções detidas pelos membros dos órgãos de administração e de

fiscalização
As acções detidas pelos membros dos órgãos de administração e de fiscalização do Emitente, à data
do Prospecto são:
Órgão

Membro

Número de
Acções

Conselho de Administração Executivo
António Luís Guerra Nunes Mexia

91.000

Nuno Maria Pestana de Almeida Alves

150.000

João Manuel Manso Neto

1.268

António Fernando Melo Martins da Costa

54.299

João Manuel Veríssimo Marques da Cruz

81.378

Miguel Stilwell de Andrade

140.000

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

7.382

Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira

8.333

Conselho Geral e de Supervisão
China Three Gorges Corporation

780.633.782

China Three Gorges (Europe) S.A.

780.633.782

Sonatrach

87.007.433

Fernando Maria Masaveu Herrero (1)

265.065.136

Banco Comercial Português, S.A.

89.139.594

Sonatrach

87.007.433

Senfora BV

148.431.999

João Carvalho das Neves

7.429

Vasco Joaquim Rocha Vieira

3.203

(1) Por força da alínea b), do n.º 1, do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, são imputáveis a Fernando Maria
Masaveu Herrero os direitos de voto inerentes às participações detidas pelas sociedades Oppidum Capital, SL. e Flicka
Forestal, SL. A sociedade Oppidum Capital, SL. é detida em 55,9% pela Masaveu Internacional, SL., sendo os restantes
44,1% detidos pelo Liberbank, SA. A Masaveu Internacional, SL. é detida a 100% pela Corporación Masaveu, SA., a qual
é, por seu turno, detida em 41,38% pela Fundación María Cristina Masaveu Peterson, em 10,73% pela Flicka Forestal, SL.
e em 0,03% por Fernando Masaveu Herrero. Fernando Masaveu Herrero detém o domínio da Fundación María Cristina
Masaveu Peterson, da Flicka Forestal, SL e da Peña Maria, S. L.. A sociedade Flicka Forestal é titular de 2.000.000 acções
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representativas do capital social da EDP, que correspondem a 0,05% dos direitos de voto. Além disso, o cônjuge de
Fernando Masaveu Herrero tem a titularidade de 17.020 acções representativas do capital social da EDP, correspondentes
a 0,000465% dos direitos de voto. Adicionalmente, três descendentes de Fernando Masaveu Herrero, no caso Pedro
Masaveu Compostizo, Jaime Masaveu Compostizo e Elias Masaveu Compostizo detém cada um 500 acções
representativas do capital social da EDP. Assim, no total, devem ser imputados a Fernando Masaveu Herrero 7,25% dos
direitos de voto, correspondentes a 265.065.136 acções representativas do capital social da EDP.

14.5.

Declarações relativas a conflitos de interesses dos membros dos órgãos de

administração e de fiscalização e ao Revisor Oficial de Contas
Tanto quanto é do conhecimento da EDP, não existem quaisquer graus de parentesco entre os
membros dos órgãos sociais da EDP.
Tanto quanto é do conhecimento da EDP, nenhum membro do Conselho de Administração
Executivo, do Conselho Geral e de Supervisão, o representante da sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, ou o representante do Auditor Externo, exercem qualquer actividade externa da qual
resultem conflitos de interesses relevantes para a EDP.
Não existem conflitos de interesses potenciais entre as obrigações de qualquer uma das pessoas que
integram os órgãos de administração e de fiscalização para com a EDP.
14.6.

Outras declarações relativas aos membros dos órgãos de administração e de

fiscalização e ao Revisor Oficial de Contas
Tanto quanto é do conhecimento da EDP, nos últimos cinco anos:
i.

não existiram acusações formais e/ou sanções relativas a qualquer dos membros dos
órgãos de administração e fiscalização da EDP e ao Revisor Oficial de Contas por
parte das autoridades legais e reguladoras (incluindo organismos profissionais);

ii.

nenhuma dessas pessoas foi impedida por um tribunal de actuar como membro do
órgão de administração ou de fiscalização ou Revisor Oficial de Contas, ou de gerir
ou dirigir as actividades de um emitente;

iii.

nenhuma dessas pessoas foi alvo de condenações relacionadas com conduta
fraudulenta; e

iv.

não existem processos de falência, de insolvência ou liquidação em que qualquer
dessas pessoas, ocupando uma das posições enunciadas, tenham estado associadas.

14.7.

Informações sobre contratos que vinculam os membros dos órgãos de

administração ao Emitente e eventuais benefícios
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Não existem quaisquer acordos entre o Emitente e os titulares dos órgãos de administração e de
fiscalização que prevejam indemnizações em caso de cessação de funções, como se comprova pela
Declaração relativa à Política de Remuneração em vigor no ano de 2015. Em face do atrás referido,
não foram pagas nem são devidas a ex-administradores quaisquer indemnizações pela cessação do
respectivo vínculo.
Esclarece-se, ainda, que não existem nem a política de remunerações prevê que existam na EDP
quaisquer contratos em vigor que prevejam pagamentos em caso de destituição ou cessação por
acordo das funções de administrador.
Designadamente, a sociedade não atribui indemnizações ou compensações além das legalmente
exigidas em caso de destituição de administrador fundada em inadequado desempenho nem foram
efectuados quaisquer pagamentos neste âmbito durante o exercício de 2015.
14.8.

Conformidade do Emitente com o regime do Governo das Sociedades

Cotadas
A EDP é uma sociedade aberta, emitente de valores mobiliários admitidos à negociação no
mercado regulamentado Euronext Lisbon.
Em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 2.º do Regulamento da CMVM
n.º 4/2013, em matéria de governo das sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em
mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal, a EDP adopta o “Código do Governo
das Sociedades”, aprovado pela CMVM em Julho de 2013, disponível www.cmvm.pt não tendo
optado por observar outro código de recomendações naquela matéria.
O Relatório de Governo Societário da EDP, cuja versão integral se insere por remissão, e que se
encontra disponível para consulta nos locais indicados no ponto 19.1 (Informação inserida por remissão)
deste Prospecto, encontra-se organizado em conformidade com o disposto no número 4 do artigo
1.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2013, pelo que obedece assim ao modelo constante do Anexo
I do referido regulamento e não inclui menção às secções não aplicáveis ao modelo de governo
societário em vigor na EDP. De igual modo, no mencionado Relatório de Governo Societário da
EDP pode ser encontrada informação discriminada sobre a actual situação respeitante à adopção
das recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas, por referência ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2015. A apreciação sobre o grau de cumprimento pela EDP
das referidas recomendações é da responsabilidade da EDP, não tendo sido objecto de apreciação
ou aprovação por parte da CMVM.
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14.9.

Director de Relações com Investidores e Representante para as Relações

com o Mercado
O director de relações com investidores é o director, Miguel Viana, e o representante para as
relações com o mercado da EDP é o administrador, Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, sendo
os seus contactos os seguintes:
Morada: Av. 24 de Julho 12, 1249-300 Lisboa - Portugal
Telefone: +351 210012834
Fax: +351 210012899
E-mail: ir@edp.pt
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15. PRINCIPAIS ACCIONISTAS DO EMITENTE
15.1.

Estrutura accionista

Na data do presente Prospecto, de acordo com o n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos da EDP,
alterados conforme deliberação da Assembleia Geral Anual de 21 de Abril de 2015, o capital social
da EDP é de €3,656,537,715, totalmente subscrito e realizado, encontrando-se representado por
3,656,537,715 acções escriturais nominativas, com valor nominal de € 1 cada.
Tanto quanto é do seu conhecimento, a estrutura actual de participações sociais qualificadas da
EDP, calculadas nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários é a seguinte:
Accionistas

Nº acções

% Capital social
com direito de
voto

CHINA THREE GORGES
Participações detidas por entidades em relação de domínio ou de grupo
China Three Gorges (Europe), S.A.
Total

780.633.782

21,35%

780.633.782

21,35%

A Soc iedade China Three Gorges (Europe) S.A. é integralmente detida pela China Three Gorges (Hong Kong) Co. Ltd, c uja totalidade do
c apital soc ial é detida pela China Three Gorges International Corporation que, por sua vez, é integralmente detida pela China Three Gorges
Corporation, a qual é detida pela Repúblic a Popular da China.
CNIC CO. LTD.
Participações detidas por entidades em relação de domínio ou de grupo
Orise, S.a.r.l.
Total

110.435.491

3,02%

110.435.491

3,02%

A Soc iedade Orise, S.a.r.l..é totalmente detida pela Kindbright Holdings Corp. Limited, c uja totalidade do c apital soc ial é detida pela CNIC
Co., Ltd. (anteriormente designada Guoxin International Investment Co., Ltd), que por sua vez é detida na totalidade do c apital pela
Repúblic a Popular da China.
Por forç a da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários são imputáveis à Repúblic a Popular da China 24,37% dos
direitos de voto, resultantes da agregaç ão das partic ipaç ões desc ritas anteriormente.
CAPITAL GROUP COMPANIES, INC.

548.071.919

14,99%

538.628.468

14,73%

251.180.889

6,87%

68.731.013

1,88%

Participações sob gestão por entidades em relação de domínio
Capital Researc h and Management Company
Capital Inc ome Builder
Inc ome Fund of Americ a
Capital World Growth and Inc ome Fund
Total

153.827.964

4,21%

548.071.919

14,99%

Capital Group Companies, Inc .'s é a empresa-mãe da Capital Researc h and Management Company ("CRMC"). CRMC é um c onsultor de
investimentos sediado nos Estados Unidos da Améric a que administra fundos de investimento mútuo. CRMC administra ac tivos de c apital para
Capital Inc ome Builder, Inc ome Fund of Americ a e Capital World Growth and Inc ome Fund. As ac ç ões reportadas são detidas por fundos de
investimento mútuo sob gestão disc ric ionária.
OPPIDUM CAPITAL, S.L.
Participações detidas directamente
Oppidum Capital, S.L.
Total

263.046.616

7,19%

263.046.616

7,19%

Por forç a da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, são imputáveis a Fernando Masaveu Herrero os direitos de
voto inerentes às partic ipaç ões detidas pelas soc iedades Oppidum Capital, SL. e Flic ka Forestal, SL. A soc iedade Oppidum Capital, SL. é
detida em 55,9% pela Masaveu Internac ional, SL. sendo os restantes 44,1% detidos pelo Liberbank, SA. Por seu turno, a Masaveu
Internac ional, SL. é detida a 100% pela Corporac ión Masaveu, SA. A Corporac ión Masaveu, SA., de seu lado, é detida em 41,38% pela
Fundac ión María Cristina Masaveu Peterson, em 10,73% pela Flic ka Forestal, SL. e em 0,03% por Fernando Masaveu Herrero. Fernando
Masaveu Herrero detém o domínio da Fundac ión María Cristina Masaveu Peterson, da Flic ka Forestal, SL e da Peña Maria, S.L.. A soc iedade
Flic ka Forestal, SL detém 2.000.000 ac ç ões representativas do c apital soc ial da EDP, que c orrespondem a 0,05% dos direitos de voto. Além
disso, o c ônjuge de Fernando Masaveu Herrero tem a titularidade de 2.020 aç ões representativas do c apital soc ial da EDP, c orrespondentes
a 0,000055% dos direitos de voto. Assim, no total, devem ser imputados a Fernando Masaveu Herrero 7,25% dos direitos de voto,
c orrespondentes a 265.065.136 ac ç ões representativas do c apital soc ial da EDP.

301

Accionistas

% Capital social
com direito de
voto

Nº acções

BLACKROCK, INC.
Participações sob gestão por entidades em relação de domínio
BlackRock (Luxembourg) S.A.

49.282.565

1,35%

BlackRock (Netherlands) B.V.

776.486

0,02%

BlackRock Advisors (UK) Limited

1.046.389

0,03%

BlackRock Advisors, LLC

3.836.968

0,10%

BlackRock Asset Management Canada Limited

1.059.783

0,03%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

9.606.564

0,26%

18.662.688

0,51%

9.693

0,00%

BlackRock Asset Management Schweiz AG

11.076

0,00%

BlackRock Financial Management

45.287

0,00%

BlackRock Fund Advisors

32.320.429

0,88%

BlackRock Fund Managers Limited

16.462.044

0,45%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

32.735.889

0,90%

BlackRock International Limited

428.495

0,01%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

773.921

0,02%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

1.132.323

0,03%

BlackRock Investment Management, LLC

3.388.710

0,09%

BlackRock Japan Co Ltd

3.244.637

0,09%

BlackRock Life Limited

6.412.059

0,18%

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermogen

1.497.174

0,04%

182.733.180

5,00%

BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited

Total
INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT COMPANY (IPIC)
Participações detidas por entidades em relação de domínio ou de grupo
Senfora BV
Total

148.431.999

4,06%

148.431.999

4,06%

A sociedade Senfora BV, empresa ao abrigo da lei da Holanda, é detida na totalidade pela IPIC, uma empresa detida na globalidade pelo
Governo de Abu Dhabi.
GRUPO MILLENNIUM BCP + FUNDO DE PENSÕES
Fundação Millennium BCP
Participações sob gestão por entidades participadas

350.000

Fundo de Pensões do Grupo Millennium BCP
Total

0,01%

88.789.594

2,43%

89.139.594

2,44%

A Sociedade gestora do Fundo de Pensões do Grupo Millennium BCP exerce de forma independente os respectivos direitos de voto.
SONATRACH
Participações detidas directamente
Sonatrach
Total

87.007.433

2,38%

87.007.433

2,38%

QATAR INVESTMENT AUTHORITY
Participações detidas por entidades em relação de domínio ou de grupo
Qatar Holding LLC
Total

82.868.933

2,27%

82.868.933

2,27%

A Qatar Holding LLC é detida na totalidade pela Qatar Investment Authority.
NORGES BANK
Participações detidas directamente
Norges Bank

76.132.634

2,08%

Total

76.132.634

2,08%

EDP (ACÇÕES PRÓPRIAS)

22.056.438

0,60%

RESTANTES ACCIONISTAS

1.265.979.696

34,62%

TOTAL

3.656.537.715

100,00%

Nota: De acordo com o disposto no nº 3 do Art. 14º do Contrato de Sociedade da EDP não serão considerados os votos inerentes às
acções, emitidos por um accionista, em nome próprio ou como representante de outro, que excedam 25% da totalidade dos votos
correspondentes ao capital social.

302

A esta data, a EDP detém 22.056.438 acções próprias representativas de 0,60% do seu capital
social.
15.2.

Exercício dos direitos de voto por detentores de participações qualificadas

As acções do Emitente conferem todas os mesmos direitos, pelo que os direitos de voto dos
principais accionistas da sociedade acima identificados não diferem dos direitos de voto dos
restantes accionistas.
A este propósito, deve ter-se presente que, nos termos do número 3 do artigo 14.º dos Estatutos da
EDP, actualmente em vigor, não serão considerados os votos emitidos por um accionista, em nome
próprio ou como representante de outro, que excedam 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade
dos votos correspondentes ao capital social.
15.3.

Accionista maioritário

A EDP não é directa ou indirectamente controlada por qualquer accionista ou qualquer outra
pessoa ou entidade.
15.4.

Acordos com impacto na estrutura accionista

De acordo com o disposto no artigo 7º dos Estatutos da EDP, os acordos parassociais respeitantes
à Sociedade devem, nos 30 (trinta) dias posteriores à sua celebração, ser comunicados, na íntegra,
ao Conselho de Administração Executivo e ao Conselho Geral e de Supervisão, pelos accionistas
que os tenham subscrito.
Atendendo à informação fornecida pelos accionistas à Sociedade, o Conselho de Administração
Executivo tem conhecimento da existência de um único acordo parassocial, o qual foi estabelecido
em 11 de Abril de 2007, entre a Parpública, a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”) e a
Sonatrach.
De acordo com os termos do referido acordo parassocial, que foram objecto de divulgação pública,
a Parpública e a CGD assumiram nomeadamente, os seguintes compromissos:


apoiar a permanência da Sonatrach (ou de pessoa por si indicada) como membro do
Conselho Geral e de Supervisão da EDP, desde que a Sonatrach mantenha uma
participação correspondente a, pelo menos, 2% (dois por cento) do capital social da
EDP e a parceria estratégica se mantenha eficaz; e
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abster-se de promover, apoiar e/ou votar favoravelmente qualquer alteração aos
Estatutos da EDP que tenha por efeito impedir a permanência da Sonatrach (ou de
pessoa por si designada) como membro do Conselho Geral e de Supervisão.

Apesar de a Parpública ter alienado as suas participações no capital social da EDP e da CGD não
ser titular de uma participação qualificada no capital social da EDP, tal não determina, de acordo
com a informação ao dispor da EDP, a cessação automática de efeitos do acordo parassocial, não
tendo a EDP sido informada de qualquer acordo de revogação ou alteração do referido acordo
parassocial.
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16. OPERAÇÕES COM ENTIDADES TERCEIRAS LIGADAS
São entidades relacionadas com o Emitente as previstas na IAS – 24 – Partes relacionadas. Os
saldos existentes e as transacções mais significativas realizadas entre o Grupo EDP e as empresas
associadas e os empreendimentos conjuntos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013,
2014 e 2015, no período de seis meses findo em Junho de 2016 e no período de nove meses findo
em 30 de Setembro de 2016 estão detalhados abaixo.
Informação adicional relativa a estas transacções pode ser consultada no relatório intercalar relativo
ao período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2016.
Negócios entre a Sociedade e os membros dos órgãos de administração e fiscalização
titulares de participações qualificadas e sociedades em relação de domínio ou de grupo
No decurso da sua actividade e independentemente da sua relevância, a EDP celebra negócios e
efectua operações em condições normais de mercado para operações similares com diversas
entidades, em particular com instituições financeiras, entre as quais se incluem titulares de
participações qualificadas no capital da EDP e sociedades relacionadas com aquelas.
Em 11 de Maio de 2012, com a entrada em vigor do Acordo de Parceria Estratégica celebrado com
a China Three Gorges Corporation em Dezembro de 2011, esta sociedade (bem como três outras
sociedades do Grupo) passou a integrar o Conselho Geral e de Supervisão da EDP.
No âmbito do Acordo de Parceria Estratégica anteriormente celebrado com a China Three Gorges
Corporation, em 28 de Junho de 2013 a EDP Renováveis S.A. concluiu a venda, por um preço
global final de 368 milhões de Euros a uma sociedade do Grupo CTG (CITIC CWEI Renewables
S.C.A.) de uma participação de 49% na EDP Renováveis Portugal e de 25% dos suprimentos e
prestações acessórias sujeitas ao regime das prestações suplementares realizados a esta sociedade.
Ainda no âmbito do desenvolvimento desta parceria, a EDP Brasil celebrou, em 6 de Dezembro de
2013, com a CWEI, presentemente denominada por China Three Gorges Corporation, uma
subsidiária totalmente controlada pela CTG, um Memorando de Entendimento que estabelece as
principais orientações da parceria visando futuros co-investimentos entre a EDP Brasil e a CWEI e
rege a participação das partes envolvidas nos projectos conjuntos no Brasil. Estes investimentos da
CWEI Brasil serão considerados para efeitos do cumprimento do Acordo de Parceria Estratégica,
em relação ao investimento total de 2 mil milhões de Euros a efectuar pela CTG até 2015
(incluindo co-financiamento de investimento operacional) em projectos de produção de energia
renovável operacionais e prontos a construir.
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Saldos e transacções com empresas do Grupo China Three Gorges
Em Junho de 2013, no âmbito da parceria estratégica EDP/China Three Gorges, o Grupo EDP
Renováveis concluiu a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social
da EDP Renováveis Portugal, S.A. Esta alienação foi contabilizada como uma venda sem perda de
controlo, tendo gerado interesses não controláveis de 111.231 milhares de Euros e um impacto em
reservas atribuíveis ao Grupo de 112.566 milhares de Euros. Decorrente do processo de venda, a
China Three Gorges passou a deter um suprimento sobre o Grupo EDP Renováveis no valor de
111 milhões de Euros. A data de vencimento deste suprimento é Dezembro de 2022, o qual vence
juros à taxa fixa de 5,5% pagos semestralmente. Em 31 de Dezembro de 2015, o valor deste
suprimento é de 81.315 milhares de Euros.
A 27 de Junho de 2014, a EDP - Energias do Brasil concluiu a venda à CTG de 50% da
participação detida nas centrais hidroeléctricas de Jari (CEJA) e de Cachoeira Caldeirão, com
consequente perda de controlo. O valor total da transacção, pago nessa data pela CW Investment
Corporation (“CWEI”), subsidiária controlada integralmente pela CTG, à EDP Brasil, foi de
420.646 milhares de Reais, tendo gerado um ganho no montante de 130.676 milhares de Euros
(407.926 milhares de Reais), reconhecido em resultados do período.
A 11 de Novembro de 2014, a EDP - Energias do Brasil concluiu a venda à CTG de 50% da sua
participação de 66,67% na Empresa de Energia São Manoel S.A. (São Manoel), com consequente
perda de controlo. A CWEI junta-se à EDP Brasil e Companhia Furnas Centrais Eléctricas S.A.
(“Furnas”) como accionista de São Manoel, resultando em uma participação final detida pela EDP
Brasil de 33,334%, por Furnas de 33,333% e pela CWEI Brasil de 33,333% no capital social de São
Manoel. A Empresa de Energia São Manoel S.A. detém a concessão para a construção e exploração
da central hidroeléctrica de São Manoel, com capacidade instalada de 700 MW, a ser construída na
fronteira entre o Estados do Mato Grosso e Pará, no rio Teles Pires.
A 30 de Dezembro de 2014, a EDP concluiu a venda à China Three Gorges de 50% na sua
subsidiária EDP Ásia - Investimento e Consultoria, Limitada (EDP Ásia), com consequente perda
de controlo. O valor total da transacção, pago nessa data pela ACE Asia (entidade participada por
CWEI Hong Kong Company Limited, presentemente denominada por China Three Gorges Hong
Kong, subsidiária integral da China Three Gorges) ao Grupo EDP foi de 94.222 milhares de Euros
tendo gerado uma mais-valia de 117.978 milhares de Euros, reconhecida em resultados
consolidados do período.
Durante o exercício de 2015 foram concluídas diversas transacções entre a EDP e a CTG,
conforme descrição constante do ponto 3.5.2 do Relatório do Conselho Geral de Supervisão. A
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maioria das operações realizadas havia sido precedida da celebração de memorandos de
entendimento anteriores. De notar que as transacções efectuadas foram consideradas para efeitos
de cumprimento do Acordo de Parceria Estratégica celebrado entre a EDP e a CTG em Dezembro
de 2011, com vigência a partir de Maio de 2012, em relação ao investimento total de € 2 mil
milhões a efectuar pela CTG.
Relativamente ao desenvolvimento da parceria estratégica com a China Three Gorges foram
concretizadas no decorrer de 2015, entre os Grupos EDP e China Three Gorges Corporation, as
seguintes transacções:
Conclusão, em 19 de Maio de 2015, da venda à CWEI (Brasil) Participações, Ltda., subsidiária da
CTG, de uma posição accionista minoritária em parques eólicos no Brasil, nos termos do qual a
CWEI (Brasil) Participações, Ltda. investirá um total de R$ 385,7 milhões, incluindo aportes de
capital já realizados e uma estimativa de R$ 86,8 milhões de aportes de capital futuros relativos aos
projectos actualmente em construção/desenvolvimento.
Celebração, em 28 de Dezembro de 2015, de um acordo com a ACE Poland S.A.R.L. e com a ACE
Italy S.A.R.L., ambas detidas a 100% pelo ACE Investment Fund LP – uma entidade participada
pela China Three Gorges Hong Kong Ltd., por sua vez subsidiária integral da CTG – para a venda
de uma participação accionista representativa de 49% do capital social e suprimentos relativos a um
portfolio de activos eólicos com 598 MW de capacidade na Polónia e em Itália, pelo preço global de
€ 392 milhões. O perímetro da transacção abrange 392 MW de parques eólicos em operação na
Polónia e 100 MW em Itália, com uma vida média de 4 anos, assim como 107 MW em fase de
construção na Polónia e em Itália. Esta transacção ficou sujeita à obtenção prévia das autorizações
regulatórias e outras condições precedentes, estando a conclusão prevista para o primeiro semestre
de 2016.
Saldos com o Fundo de Pensões da EDP
Em Dezembro de 2015, a EDP, S.A. celebrou um contrato de arrendamento relativo às fracções do
edifício da sede do Porto (vendidas ao Fundo de Pensões da EDP em finais de Dezembro de
2015), por um período de 25 anos com uma taxa implícita de 6,42%.
O valor do contrato a 31 de Dezembro de 2015 ascende a 31.867 milhares de Euros, que face à
natureza do mesmo foi registado um activo tangível por contrapartida de Outros credores e outros
passivos.
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Saldos e transacções com empresas subsidiárias, joint ventures e associadas
No decurso normal da sua actividade, as empresas do Grupo EDP estabelecem transacções
comerciais e operações com outras empresas do Grupo cujos termos reflectem condições normais
de mercado.
Os activos, passivos e transacções com empresas relacionadas, em base consolidada, são analisados
como segue:
Activos e Passivos
Setembro 2016
Milhares de Euros
Joint Ventures
EDP Produção Bioeléctrica
Eólica de Coahuila
Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão
Empresa de Energia São Manoel
Cide HC Energía
Outras

Activos

Associadas
Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport
Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et Noirmoutier
MABE Construção e Administração de Projectos
Parque Eólico Sierra del Madero
Outras

Passivos

Valor
Líquido

15.288
16.651
31.304
26.802
9.710
13.898
113.653

4.388
1.204
16.234
7.952
29.778

10.900
16.651
30.100
26.802
-6.524
5.946
83.875

4.374
4.636
4.875
12.784
9.056
35.725
149.378

2.436
2.436
32.214

4.374
4.636
4.875
12.784
6.620
33.289
117.164

Junho 2016
Milhares de Euros
Joint Ventures
EDP Produção Bioeléctrica
Eólica de Coahuila
Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão
Cide HC Energía
Outras

Activos

Associadas
Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport
Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et Noirmoutier
MABE Construção e Administração de Projectos
Parque Eólico Sierra del Madero
Outras
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Passivos

Valor
Líquido

15.692
5.057
30.413
3.617
6.331
61.110

3.045
1.033
4.271
5.140
13.489

12.647
5.057
29.380
-654
1.191
47.621

3.799
4.188
4.697
12.784
7.117
32.585
93.695

884
884
14.373

3.799
4.188
4.697
12.784
6.233
31.701
79.322
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Transacções

Milhares de Euros

Setembro 2016
Proveitos
Proveitos
Custos
Custos
Operacionais Financeiros Operacionais Financeiros

Joint Ventures
EDP Produção Bioeléctrica
Cide HC Energía
Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão
Outras

Associadas
Korsokuntza, AIE
Outras
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1.256
67.848
1.347
2.138
72.589

159
48
2.382
564
3.153

-32.296
-228
-6.220
-3.096
-41.840

-1
-1

2.745
1.598
4.343
76.932

896
896
4.049

-552
-552
-42.392

-2
-2
-3

Milhares de Euros
Joint Ventures
EDP Produção Bioeléctrica
Cide HC Energía
HC Tudela Cogeneración
Porto do Pecém
Outras

Setembro 2015
Proveitos
Proveitos
Custos
Custos
Operacionais Financeiros Operacionais Financeiros

Associadas
ENEOP - Eólicas de Portugal
Korsokuntza, AIE
Setgas
Outras

Milhares de Euros
Joint Ventures
EDP Produção Bioeléctrica
Cide HC Energía
Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão
Outras

182
16
88
2.368
107
2.761

-29.654
-42
-3.661
-8.722
-1.014
-43.093

-4
-4

3.490
4
1.410
4.904

15.427
361
978
16.766

-3.285
-658
-3.943

-2
-2

Junho 2016
Proveitos
Proveitos
Custos
Custos
Operacionais Financeiros Operacionais Financeiros

Associadas
Korsokuntza, AIE
Outras

Milhares de Euros
Joint Ventures
EDP Produção Bioeléctrica
Cide HC Energía
HC Tudela Cogeneración
Outras

1.369
71.886
49
20.486
1.716
95.506

940
45.594
908
2.370
49.812

108
32
1.364
279
1.783

-18.873
-172
-2.106
-2.299
-23.450

-

1.521
1.112
2.633
52.445

563
563
2.346

-458
-458
-23.908

-2
-2
-2

Junho 2015
Proveitos
Proveitos
Custos
Custos
Operacionais Financeiros Operacionais Financeiros

Associadas
ENEOP - Eólicas de Portugal
Setgas
Parque Eólico Sierra del Madero
Outras
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1.044
45.624
33
23.589
70.290

123
6
59
2.606
2.794

-23.592
-31
-2.262
-9.256
-35.141

-2
-2

2
6
3.211
3.219
73.509

11.488
239
254
357
12.338
15.132

-2.157
-535
-2.692
-37.833

-2
-2
-4
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Relações significativas de natureza comercial entre os titulares de participações
qualificadas e a sociedade
No exercício corrente da sua actividade e independentemente da sua relevância, a EDP celebra
negócios e efectua operações em condições normais de mercado para operações similares com
diversas entidades, entre as quais se incluem titulares de participações qualificadas no capital da
EDP e sociedades relacionadas com aquelas. Quanto às directrizes de governação envolventes, em
29 de Julho de 2010, o Conselho Geral e de Supervisão aprovou a primeira versão do
“Regulamento sobre conflitos de interesses”, a qual foi objecto de revisão no decorrer de 2015,
tendo sido aprovada uma nova versão em 29 de Outubro de 2015 disponível no sítio da EDP
(www.edp.pt). Este conjunto de regras relativas à prevenção, à identificação e à resolução de
potenciais conflitos de interesses corporativos relevantes, tem um grau de exigência mais elevado
do que aquele que resulta do Código de Governo das Sociedades da CMVM.
Em 17 de Maio de 2010, o Conselho de Administração Executivo aprovou as regras de
identificação, de reporte interno e actuação em caso de conflito de interesses, aplicáveis a todos os
colaboradores do Grupo EDP que tenham um papel decisor na realização de transacções com
partes relacionadas. Este conjunto de regras encontra-se disponível no sítio da internet da EDP
(www.edp.pt).
Além das operações entre o Grupo EDP e a CTG já referidas anteriormente, há a considerar a este
propósito o seguinte:
Durante o ano de 2013, além de alguns serviços de intermediação financeira prestados pelo Banco
Comercial Português (“BCP”), foram alienados a este Banco: i) créditos no valor nominal de
149.587.500 euros, relativos ao défice tarifário de 2012 e ii) créditos no valor nominal de
149.824.737 euros, relativos ao direito a recuperar o valor do ajustamento anual, referente a 2011,
da compensação devida pela cessação antecipada dos contratos de aquisição de energia
(ajustamentos tarifários ao CMEC).
À Sonatrach foi adquirido em 2013 gás natural ao abrigo de contratos de longo prazo de
fornecimento ao grupo EDP e à central de ciclo combinado de Soto 4, no valor de USD 325 778
484,73.
Por último, foi ainda adquirida ao Liberbank uma participação social representativa de 3% no
capital social da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, no valor de 106 milhões de euros, na sequência
do exercício de uma opção de venda acordada com a instituição espanhola em 2004.
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Durante o ano de 2014, além de alguns serviços de intermediação financeira prestados pelo BCP,
esta instituição bancária integrou o sindicato de bancos incluído na Revolving Credit Facility
contratada pela EDP na modalidade de Club Deal, com uma participação de € 150 000 000, em
linha com as restantes instituições envolvidas no processo. Também em 2014, foram alienados ao
BCP, mediante uma cessão sem recurso, cerca de € 200 000 000, relativos a uma parcela do défice
do sobrecusto das PRE 2014.
À Sonatrach foi adquirido em 2014 gás natural ao abrigo de contratos de longo prazo de
fornecimento ao grupo EDP e à central de ciclo combinado de Soto 4, no valor aproximado de
USD $ 318 630 000.
Durante o ano de 2015, o BCP prestou ao Grupo EDP alguns serviços de intermediação financeira
tendo, designadamente, integrado o sindicato de bancos que actuaram como Joint Lead Managers e
Bookrunners da emissão de dívida subordinada ocorrida em Setembro de 2015. Também em 2015,
foram alienados ao BCP, mediante uma cessão sem recurso, cerca de € 100 000 000, relativos a uma
parcela do défice do sobrecusto das PRE 2015.
À Sonatrach foi adquirido em 2015 gás natural ao abrigo de contratos de longo prazo de
fornecimento ao grupo EDP e à central de ciclo combinado de Soto 4, no valor aproximado de €
153 540 000.
Com referência aos primeiros nove meses de 2016, há a registar a realização das seguintes
operações entre o Grupo EDP e entidades titulares de participações qualificadas no capital social da
EDP:
- O BCP prestou ao Grupo EDP alguns serviços de intermediação financeira tendo,
designadamente, integrado o sindicato de bancos que actuaram como Joint Lead Managers e
Bookrunners das emissões de obrigações ocorridas em Março e em Agosto de 2016. Também no
decorrer dos primeiros nove meses de 2016, foram alienados ao BCP, mediante operações de
cessão sem recurso, cerca de € 200 milhões, relativos a uma parcela do défice do sobrecusto das
PRE 2015 e a uma parcela do défice do sobrecusto das PRE 2016.
- À Sonatrach foi adquirido gás natural ao abrigo de contratos de longo prazo de fornecimento ao
Grupo EDP, no valor aproximado de € 94 milhões.
- O Grupo EDP prestou serviços de fornecimento de electricidade e gás à Cementos Tutela Veguín
no valor aproximado de € 14 milhões (a Cementos Tutela Veguín é uma subsidiária da Corporación
Masaveu a qual, por sua vez, detém 55,9% da sociedade Oppidum Capital, S.L. A Oppidum Capital
detém uma participação de 7,19% na EDP).
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17. INFORMAÇÃO SOBRE A DETENÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
As empresas/entidades em que o Emitente detém uma parte do capital susceptível de ter um efeito
significativo na avaliação do seu próprio activo e passivo, situação financeira ou lucros e prejuízos
identificam-se no quadro seguinte, juntamente com a sede e percentagem de capital detido:

Sociedade Participada
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
EDP Distribuição de Energia, S.A.
Hidroeléctrica Del Cantábrico, S.L.
Hidrocantábrico Distribucion Eléctrica, S.A.U.
Naturgas Energia Grupo, S.A.
Naturgas Energia Distribución, S.A.U.
EDP Energias do Brasil, S.A.
EDP Renewables Europe, S.L.
EDP Renováveis Portugal, S.A.
EDP Renewables, SGPS, S.A.

Sede
Lisboa
Lisboa
Oviedo
Oviedo
Bilbau
Bilbau
São Paulo
Oviedo
Porto
Porto

Percentagem de Capital
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51%
78%
40%
78%

Na aferição acima referida foram consideradas todas as empresas/entidades participadas cujo valor
contabilístico represente pelo menos 10% dos activos líquidos consolidados e/ou que contribuem
para pelo menos 10% do resultado líquido ou perdas consolidadas do Grupo a 30 de Setembro de
2016.
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18. INFORMAÇÕES

DE

TERCEIROS,

DECLARAÇÕES

DE

PERITOS

E

DECLARAÇÕES DE EVENTUAIS INTERESSES
Neste Prospecto foi incluída informação obtida junto de terceiros. Quando incluída, a fonte da
informação obtida junto de terceiros foi identificada. A EDP confirma que a informação obtida
junto de terceiros incluída no presente Prospecto foi rigorosamente reproduzida e que, tanto
quanto é do seu conhecimento e até onde pôde verificar com base em documentos publicados
pelos terceiros em causa, não foram omitidos quaisquer factos cuja omissão possa tornar a
informação menos rigorosa ou susceptível de induzir em erro.
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19. INFORMAÇÃO INSERIDA POR REMISSÃO E DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL
AO PÚBLICO
19.1.

Informação inserida por remissão

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento dos Prospectos, na sua actual redacção, os documentos
abaixo indicados são inseridos por remissão no presente Prospecto e, nessa medida, constituem
parte integrante do mesmo:
(i)

as demonstrações financeiras consolidadas da EDP referentes aos exercícios de 2013,
2014 e 2015, acompanhadas das respectivas certificações legais de contas e relatórios
de auditoria, disponíveis em formato electrónico em www.cmvm.pt e em
www.edp.pt/pt/investidores/publicacoes/relatorioecontas/Pages/RelatorioeContas.a
spx;

(ii)

as demonstrações financeiras consolidadas da EDP referentes ao primeiro semestre de
2016, acompanhadas de relatório de revisão limitada do auditor (disponíveis em
formato

electrónico

em

www.cmvm.pt

e

em

www.edp.pt/pt/investidores/publicacoes/relatorioecontas/Pages/RelatorioeContas.a
spx;
(iii)

as demonstrações financeiras consolidadas da EDP referentes ao período de nove
meses findo em 30 de Setembro de 2016, acompanhadas de relatório de revisão
limitada do auditor (disponíveis em formato electrónico em www.cmvm.pt e em
http://www.edp.pt/pt/investidores/resultados/2016/Relatrios%20de%20Contas/E
DP_Relat%C3%B3rio%20Intercalar%209M16_PT_VCMVM.pdf.pdf;

(iv)

estatutos

da

EDP,

disponíveis

em

formato

electrónico

em

www.edp.pt/pt/aedp/governosocietario/estatutoseregulamentos/Pages/Estatutos.as
px;
(v)

relatório de Governo Societário da EDP referente a 2015, disponível em formato
electrónico

em

www.cmvm.pt

e

em

www.edp.pt/pt/investidores/publicacoes/relatorioecontas/Pages/RelatorioeContas.a
spx.
Durante o período de validade do Prospecto, os documentos acima indicados poderão ser
disponibilizados em suporte físico, mediante solicitação e sem encargos, na sede do Emitente.
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Os documentos inseridos por remissão neste Prospecto contêm a informação disponível à data em
que são publicados.
19.2.

Locais de Consulta do Prospecto

O presente Prospecto encontra-se igualmente à disposição dos interessados, para consulta, nos
seguintes locais:

(i)

na sede do Emitente, sita na Av. 24 de Julho, 12, 1249‐300, Lisboa;

(ii)

em formato electrónico, em www.cmvm.pt;

(iii)

em formato electrónico, em www.edp.pt.

Não foi adoptada qualquer forma de publicidade.
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Anexo A - Relatório da KPMG & Associados, SROC, S.A.
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