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Esta apresentação foi preparada pela EDP Renováveis, S.A. (a “Sociedade”; LEI 529900MUFAH07Q1TAX06) apenas para ser utilizada na apresentação do dia
24 de fevereiro 2021. Ao comparecer à reunião onde será feita esta apresentação, ou ao ler os slides desta apresentação, reconhece e aceita que está sujeito
às limitações e restrições impostas. Assim, esta apresentação não pode ser divulgada à imprensa ou a qualquer outra fonte de informação, e não poderá ser
reproduzida sob qualquer forma, no seu todo ou em parte sem o consentimento escrito da Sociedade.

A informação contida nesta apresentação não foi verificada de forma independente por nenhum dos conselheiros da Sociedade. Nenhuma representação,
garantia ou compromisso, expresso ou implícito, é feito, e nenhuma outra interpretação deverá pôr em causa, a imparcialidade, coerência, preenchimento e
correção da informação ou opiniões contidas no documento. Nem a Sociedade nem as suas afiliadas, conselheiros ou representantes deverão ter qualquer
responsabilidade (seja por negligência ou de outro tipo) por qualquer perda que advenha do uso desta apresentação ou de qualquer dos seus conteúdos ou
que advenha de qualquer ligação a esta apresentação.

Esta apresentação não constitui ou forma parte e não deverá ser considerada como uma oferta para vender ou comprar ou a solicitação de uma oferta para
compra ou venda de ações da Sociedade ou de qualquer uma das suas subsidiárias em qualquer jurisdição ou um aliciamento ao investimento em qualquer
jurisdição. Nem esta apresentação nem nenhuma parte dela especificamente, ou o simples facto de distribui-la, poderá constituir qualquer tipo de contrato,
compromisso ou decisão de investimento de qualquer natureza.

Nem esta apresentação nem qualquer reprodução da mesma, nem a informação nela contida, no seu todo ou em parte, deverá ser transmitida, ou
distribuída, direta ou indiretamente para os Estados Unidos da América. Qualquer incumprimento a esta restrição poderá constituir uma violação à lei dos
valores mobiliários dos Estados Unidos da América. Esta apresentação não constitui e não deverá ser entendida como uma oferta para vender ou a
solicitação de uma oferta para comprar ações nos Estados Unidos da América. Nenhumas ações da Sociedade foram registadas ao abrigo da lei de valores
mobiliários dos Estados Unidos da América, e caso assim suceda não poderá ser oferecida ou vendida, exceto se precedida de uma isenção ou numa
transação não sujeita aos requisitos exigidos pela lei de valores mobiliários aplicada nos Estados Unidos da América assim como a lei de valores mobiliários
estadual que seja aplicada ao caso.

Assuntos discutidos nesta apresentação poderão constituir declarações futuras. Declarações futuras são declarações que não dizem respeito apenas a factos
históricos. As palavras “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “tenciona”, “estima”, “irá”, “poderá”, “continuar”, “deverá”, e outras expressões semelhantes
identificam declarações futuras. Declarações futuras incluem declarações sobre: objetivos, metas, estratégias, perspetivas de crescimento; planos futuros,
eventos ou performance e potencial de crescimento para o futuro; liquidez, recursos de capital e recursos despendidos; perspetivas macroeconómicas e
tendências do sector; desenvolvimento do mercado da empresa; impacto das iniciativas refutatórias e o crescimento das empresas concorrentes. As
declarações futuras nesta apresentação são baseadas em diversos pressupostos, muitos dos quais baseados noutras variáveis incluindo sem limitação,
análise histórica das tendências operacionais, informação contida nos ficheiros da empresa e outras informações disponíveis através de terceiros. Embora a
empresa acredite que estes pressupostos são razoáveis, estão sujeitos a riscos significantes, conhecidos ou não conhecidos, incertezas, contingências e
outros fatores importantes que são difíceis ou impossíveis de prever e que estão fora do controlo dos próprios. Estes riscos, incertezas, contingências e
outros importantes fatores podem dar origem aos resultados atuais, performance ou metas da empresa ou resultados, que diferem materialmente dos
resultados expressos ou implícitos nesta apresentação por estas declarações futuras.

A informação, opiniões e declarações futuras contidas nesta apresentação apenas se referem à data desta apresentação e estão sujeitas a sofrer alterações
sem aviso prévio a menos que a lei assim o requeira. A Sociedade e os seus respetivos agentes, empregados ou conselheiros não tencionam e expressamente
afastam qualquer dever, compromisso ou obrigação para fazer ou comunicar qualquer suplemento, adenda, atualização ou revisão de qualquer informação,
opiniões ou declarações futuras contidas nesta apresentação de forma a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias.
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Estrutura de Governo Corporativo mais simples e eficiente suportada por uma gestão
diária do negócio por…
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Aspetos Chave

Administradores Independentes aumentam de 40% para 50%

Administradores 100% independentes nas Comissões do CdA

Presença de Mulheres aumenta de 20% para 33%

Presidente Independente(1)

Membros Conselho de Administração reduzidos de 15 para 12

Administradores Executivos reduzidos de 4 para 2 (CEO e CFO)

Formação de uma Equipa de Gestão

Assembleia Geral de Acionistas

Conselho de Administração

Administradores Executivos Administradores não-Executivos

Equipa de Gestão

Secretário da Sociedade

Comissões do Conselho de Administração

Comissão de Auditoria, Controlo e 
Operações entre Partes 
Relacionadas da EDPR

Comissão de Nomeações, Retribuições
e Governo Corporativo(2)

2 10

(1) EDPR propõe que as posições de Presidente e CEO sejam ocupadas por pessoas diferentes no curto-prazo,
com a atual convergência de posições em Miguel Stilwell d’Andrade meramente temporária. Um Presidente
Independente será proposto pelo Conselho de Administração na próxima Assembleia Geral de Acionistas.

(2) O Conselho de Administração da EDPR irá propor a atribuição da especialização de assuntos de Governo
Corporativo à Comissão de Nomeações e Retribuições na próxima de Assembleia Geral de Acionistas.



…uma equipa de gestão altamente experiente e motivada
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Miguel Stilwell 
d’Andrade

CEO

Rui 
Teixeira

CFO

Spyridon Martinis
COO Offshore e CDO

Miguel Angel 
Prado

COO América do Norte

Duarte Bello
COO Europa e Brasil

3 nacionalidades

Remuneração dependente da 
execução estratégica incluindo ESG

Média de idade de 45 anos

Média de 17 anos de experiência 
no setor

Ambos CEO e CFO na EDP e EDPR, 
assegurando maior alinhamento 
estratégico





A EDPR apresentou resultados recorde em 2020 devido à execução de uma estratégia 
sólida, superando o baixo recurso eólico e os impactos resilientes da Covid-19
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Ativos de
Qualidade

Crescimento 
Seletivo e Rentável

Estratégia de 
Auto-Financiamento

30% fator de utilização (vs 32% em 2019) 
92% do esperado, com 2019 a 97%

Disponibilidade a 97% (vs 97% em 2019)

Core Opex ajustado/MW +1% vs 2019 (1)

para fazer face ao maior crescimento,
nomeadamente a capacidade build-out para 

2021/22

Receitas de €1.731M (-5% vs 2019; +2% ex-Sell-down)
MWs (+€82M devido ao Crescimento e -€129M de Sell-down)

Preço (+€53M) e FCL (-€89M)

94% das Receitas fixas para 2021 (3)

+€110M vs 2019 devido a coberturas em Espanha
preço médio de 2020 -3% vs 2019 (+1% excl. Sell-down e fx) 

Resultado Líquido €556M (+17% vs 2019)
devido a um execução com sucesso da estratégia de Sell-down e 

custos financeiros mais baixos

€1.655M EBITDA (estável vs 2019)
com impacto de -€102M pela desconsolidação (2)

de ativos relacionados com Sell-down e de +€120M de 
ganhos de capital superiores vs 2019 

Aceleração do crescimento
2,4 GW em construção a dez-20

+1,6 GW adicionados em 2020
0,5 GW adiados devido à Covid-19 compensados pela 

aquisição do negócio renovável da Viesgo

Transações de 2020 com múltiplo EV/MW de €1,7M  
ganhos de capital total de €434M incluindo os €227M dos 
ativos em Espanha e EUA (ganho/MW médio de €323m) 

e €207M de offshore

Dívida Líquida & TEI de €4,5MM (+€486M vs Dez-19)
devido ao crescimento

juntamente com a aquisição da Viesgo

Sell-down de €1,1MM em 2020 (ex-offshore)
Espanha: 237 MW e nos EUA: 102 MW em Build and Transfer e 

293 MW líquidos (participação de 80% vendida)(4)

Otimização do Custo da Dívida e de TEI
Dívida: 3,5% vs 4,0% em 2019

TEI médio: 6,7% (vs 6,7% em 2019)

(1) Core Opex/MW médio ajustado por Sell-downs, custos de offshore (maioritariamente refaturados nos SPVs dos projetos), one-offs e fx;
(2) Relacionado com o Sell-down de portfolio de 997 MW na Europa e 137 MW de Brasil;
(3) Em dez-2020;
(4) 200 MW brutos ainda por vender em 2021, assim que se tornem operacionais.



A EDPR cumpriu os seus objetivos dois anos antes do planeado, quer em 
crescimento da capacidade, quer nos resultados financeiros

Robusto historial de execução e entrega de resultados financeiros sólidos
A EDPR já assegurou um crescimento de até 3 GW/ano
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0,9

1,6

2,3

3,0

Eólico

Solar

7,7 GW de capacidade já assegurada até 2022

Offshore

Objetivo 2019-22: ~7 GW

EBITDA e Res. Líquido excedendo os objetivos de 2022

(€bn)

EBITDA 1,7

Alcançado
2020

Objetivo
2022

1,6

Resultado
Líquido

0,55 0,5

+8%
CAGR 18-20

+6%
CAGR 18-22

+27%
CAGR 18-20

+11%
CAGR 18-22

>

>

Assegurado em 2019-22: 7,7 GW
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O portfólio total da EDPR ascende a 12,2 GW após transações de Sell-down

Desde 2019, a EDPR adicionou +1.580 MW, vendeu 766 MW e manteve 2,4 GW em construção (incluindo participação na JV offshore OW)

Em
construção

+1.081 MW

+2.363 MW

+970 MW(1)

+311 MW(2)

MW adicionados
vs 2019

+745 MW

+1.580 MW

+825 MW 11.362 

12.942 
12.176 12.168 

+1,580

(766)
(8)

2019 MW Adicionados Sell-down 2020 Desmant. Portfólio

• BR: 137 MW (100% 
de Babilonia); ES: 
237 MW, e EUA: 
102 MW (Build and 
Transfer) e 293 MW 
líq. (part. de 80% 
vendida)(3)

57%

41%

3%+10 MW

Evolução de Capacidade Instalada
(EBITDA MW + Consolidado por equity)

(1) Reloj de Sol (89 MW em falta), Headwaters II (148 MW em falta), Indiana Crossroads (302 MW), Wildcat Creek (100 MW em falta) e Nation Rise (62 MW em falta); 
(2) Relacionado com participação da EDPR no proj. UK Moray East e Seamade;
(3) 200 MW brutos ainda por vender em 2021, assim que se tornem operacionais.



92%

94%

90%

94%
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… com uma disponibilidade técnica de 96,6% no período (vs 96,8% em 2019)

Em 2020 EDPR atingiu um fator de utilização de 30%, refletindo 92% do esperado
para 12 meses (incluindo perdas de disponibilidade)…

Disponibilidade
da EDPR(1)

2020

33%

26%

38%

96,6%

30%

-2pp

-1pp

-5pp

-1pp

D vs 2019

-0,1pp

2020 vs esperado

20202019

-7%

-1%
-2%

-7%

-10%
-9%

-6% -7%

1T 2T 3T 4T

Fator de Utilização Trimestral da EDPR vs esperado
(%)

Fator de Utilização e Disponibilidade Técnica(1)

(1) ) Disponibilidade Técnica de Energia, exclui perdas causadas por curtailment, rede e outros fatores não 
controláveis



1980 1990 2000 2010 2020
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O baixo recurso eólico de 2020 esteve dentro dos níveis normais de incerteza

Volatilidade anual do recurso eólico dentro da normal e clara convergência do P50 numa série de 40 anos

Puro recurso eólico nos últimos 40 anos (produção modelada no portfólio de 2020 da EDPR)

EDPR Plataforma UE

P50

Platforma EUA Declive de 40 anos: 0

Excluí perdas de disponibilidade tecnológica, curtailment, restrições de rede e outros fatores não relacionados com velocidade do vento



30,0 (0,3) (1,2) 28,5

2019 2020
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A EDPR produziu 28,5 TWh de energia limpa (-5% vs 2019; +1% excl. Sell-down), evitando 18 mt de emissões de CO2

Distribuição geográfica de produção: 61% na América do Norte, 35% na Europa e 4% no Brasil

Produção de eletricidade diminuiu em 5% vs 2019, impactada pela venda de 
ativos, sendo superior em 1% excluindo o impacto de Sell-down

TWh
r% vs 2019

-15%

Derivado principalmente pela 
desconsolidação de 997 MW em jul-
19 de uma transação de Sell-down e 
pelo menor recurso eólico, não 
compensado por nova capacidade 
(em ES, PT, IT e FR)

-38%

Impactado pela desconsolidação no 
1T20 de 137 MW do parque eólico 
de Babilonia por Sell-down 
juntamente com menor recurso 
eólico

+6%
Devido à capacidade adicional, e 
parcialmente impactada por perdas 
externas

+5%-5%

-1.9 TWh vs 2019
devido a Sell-down
de portfólio

+1%
ex-Sell-down

Produção de Eletricidade
(TWh)

D Fator de 
Utilização

Adições de 
Capacidade



€54,7 €53,2 

2019 2020
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Excluindo o efeito de mix de portfólio, a soma das performances individuais de preços foi positiva vs 2019, beneficiando 
de uma forte cobertura financeira sobre os preços (coberturas em Espanha +€110M vs 2019)

Preço médio de €53/MWh diminuindo 3% vs 2019, ou +1% excluindo impacto de Sell-
down e FX, dadas sólidas coberturas financeiras sobre os preços

2020
r% vs 
2019(1)

€80,6 +4%

Recuperação do preço em ES +11% 
(por coberturas regulatórias e 
financeiras +€110M vs 2019); PT -3% 
(devido a novas adições e extensão de 
tarifa) e RdE estável

R$218 +6% Maior efeito de mix de portfólio

$44,0 -3%

EUA (-3%): maioritariamente
devido a novos MWs em operação
CAN (-1%): +1% em moeda local
MX (+3%): devido a CAE price 
escalator

-3%

+1%
ex-Sell-

down & FX
Evento Texas 1T21:
A estratégia de 
gestão de risco
limitou o impacto
esperado no ERCOT 
para cerca da dezena
de milhão de euros

Evolução de Preço da EDPR 
(€/MWh)



1.824
1.731

2019 2020

-5%
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Receitas diminuiram €93M principalmente devido à menor capacidade média em operação (-€47M), 

FCL mais baixo (-€89M) e FX (-€34M), apesar do maior preço (+€53M) e Outros (+€25M)

Receitas diminuíram 5% vs 2019 (+2% excl. Sell-down) devido a menor capacidade 
média em operação (-3%) e recurso eólico (-5%), não contrariados por um maior preço 
médio (+3%)

Produção: -8% vs 2019; -€136M 

de recurso eólico (-5%; -€89M),                                             

adições de MW (+4%; +€82M) e Sell-down (-7%; -€129M)

Maior preço médio de venda (ex. Sell-down): 

+2% vs 2019; +€53M

dada forte cobertura financeira sobre preços

FX e Outros -0,1% vs 2019

Impacto de FX e outros: -€9M

+2%
ex-Sell-down

• MW e FCL; -8%
• Preços; +3%

Receitas
(€ Milhões)Principais fatores de desempenho das Receitas



2019 2020

40,5 41,4

2019 2020

+1%

+2%
-1%

reportado
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Core Opex aumentou vs 2019 devido aos requisitos necessários para acompanhar o crescimento expansivo

Core Opex por MW médio ajustado +1% vs 2019 dada a estratégia de 
crescimento, nomeadamente os 2,4 GW em construção

+1%(2)

ajustado

(1) Inclui Fornecimentos e Serviços externos e Custos com pessoal; 
(2) Core Opex/MW médio ajust. por Sell-downs, custos offshore, service fees, one-offs e FX

Opex (exclui Outros proveitos operacionais)
(€ Milhões)

Core Opex/MW médio (€m)
(Fornecimentos e Serviços externos e Custos com pessoal) 

Core Opex(1)

Impostos e 
one-offs



EBITDA totalizou €1.655M (estável vs 2019), dado impacto da desconsolidação de ativos pela execução da 
estratégia de Sell-down (-€102M em EBITDA) e ganhos de capital superiores em 2020 (+€120M)

1.651 1.655

2019 2020

+0,2%
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(1) UE Sell-down (997 MW; 491 MW líq.); Sell-down no Brasil (137 MW);
(2) Somente para fins de comparação, o EBITDA do 2019 inclui participações em associadas;
(3) Inclui coberturas em Espanha, Resto da Europa e EUA

EBITDA de €1.655M (estável vs 2019); suportado por maiores ganhos de capital e 
parcialmente contrabalançados pelas desconsolidações de ativos por Sell-down

EBITDA vs 2019
(€ Milhões)

EBITDA por Região(3)

(%)

Espanha
24%

Portugal
12%

RdE
11%

Brasil
2%

América do Norte
51%

€1.655M

(2)

• -€102M Sell-down(1)

• +€120M ganhos de capital
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Resultado Líquido de €556M; aumentando 17% vs 2019 derivado a execução 
bem sucedida da estratégia de Sell-down

556

1.054

1.655

127

86

285

601D&A

EBIT

Impostos

Associados

Resultados
Financeiros

r€M vs 2019(1)

EBITDA

Desconsolidação de ativos tiveram um impacto de -€17M
em D&A, parcialmente compensado por novas adições de 
capacidade e €28M de write-down(2)

-€8M

Estável vs 2019-€5M

Devido a uma dívida mais baixa vs 2019, 
juntamente com um custo médio de dívida inferior

+€64M

Taxa de imposto efetiva de 11% em 2020 (de menores 
rendimentos tributáveis e offsets positivos)

+€1M

+€20M

Comparação anual beneficiado por ganhos vs 2019, em parte
neutralizada por desconsolidação de ativos e baixo recurso
eólico

+€3M

Resultado
Líquido Resultado líquido totalizou €556M+€81M

(1) Apenas por fins comparativos, o EBITDA do 9M19 inclui participação em associadas;
(2) 151 MW nos EUA aprovados para re-potenciação em 2021

2020: EBITDA ao Resultado Líquido
(€ Milhões)

+17% vs 2019

Refletindo ativos vendidos na Europa em 2019



Balanço com Dívida Líquida e Tax Equity a aumentarem €486M devido à aquisição do 
negócio renovável da Viesgo e ao crescimento continuado...

1,017

(486)

(1,748)

(70)
+314

vs 2019
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...com €3,4MM de Dívida Líquida e €1,2MM de Tax Equity

(1) Inclui investimentos/desinvestimentos financeiros (líq. de projetos vendidos), variação de fundo de maneio de 
fornecedores de imobilizado e Government Grants

Dívida
Bruta 

€3,9MM
13%

Empr. 
c/EDP
64%

TEI
€1,2MM

83%

Outros 
e TEI
36%

4%

Dívida e TEI Divisa Tipo

+7%

FCR r Aumento
de Dívida 
Líq. e TEI

Invest. 
de Caixa(1)

Dividendos
aos acionistas

da EDPR

Forex e 
Outros

2020 Breakdown da Dívida & TEI (%)

FCR até à variação de Dívida Líq. e TEI em 2020
(€ Milhões)



Rui Antunes, Diretor de RI, P&C e Sustentabilidade
Pia Domecq
Celia de Cominges
Duarte Andrada

E-mail: ir@edpr.com
Telefone: +34 914 238 402
Fax: +34 914 238 429

Serrano Galvache 56, Edificio Olmo, 7º Piso 
28033, Madrid - Espanha

Site: www.edpr.com

Link de Resultados e Apresentações: www.edpr.com/investors

https://www.edpr.com/
https://channel.royalcast.com/webcast/edpr/20200507_2/
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