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Disclaimer

Esta apresentação foi preparada pela EDP Renováveis, S.A. (a “Sociedade”; LEI
529900MUFAH07Q1TAX06) apenas para ser utilizada na apresentação do dia 13 de maio
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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A EDPR está a acelerar o crescimento e a ganhar maior visibilidade para 
Rotações de Ativos em 2021, mantendo a excelência operacional

Crescimento

Crescimento 
acelerado e de 

qualidade

Valor

Programa de 
Rotação de Ativos 

em curso

Excelência

Equipas de alta qualidade e 
operações eficientes 

+1,9 GW de adições vs 1T20
12,5 GW de capacidade instalada a mar-21

3,2 GW instalados e em construção a mar-21
acelerando o crescimento

2,5 GW de CAEs em negociação
Mais de 30 GW em leilões esperados em 2021

Fator de Utilização de 34% refletindo 97% do 
esperado para 12 meses, impactado pelo 
evento climatérico extraordinário nos EUA

Core Opex/ MW -3% vs 1T20
dada a estratégia de O&M e controlo de custos

Disponibilidade Técnica de 96,8%
em linha vs 1T20 

c. €1,1MM de Rotação de Ativos já
assegurados nos EUA com conclusão em 2021

A caminho de entregar >€300M 
em ganhos de capital em 2021

Transações de Rotação de Ativos em curso 
na Europa com apetite forte
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Boa performance na Europa e Brasil com EBITDA +€22M vs 1T20

Melhoria no custo médio da dívida 3,3% vs 3,8% (-0,5pp vs 1T20)

Custos abaixo de EBITDA mais baixos (D&A, Juros, Impostos TEI, INC)

Crédito de imposto de R&D nos EUA de €17M

Principais Dados 1T21

EBITDA

Resultado 
Líquido

Dívida 
Líquida

Dividendo 0,08€/ação
pago a 12 de maio, 2021

€269M
-21% 1T20

€38M
-39% vs 1T20

€4,65MM
+€1,2MM vs dez-20

Destaques

Impacto do evento extraordinário ERCOT de €35M no EBITDA e €26M no RL

Baixo recurso eólico nos EUA dado Vórtice polar, entretanto normalizado

Efeitos de timing de atrasos de COD que entram no fim de 1T e durante 2T

Depreciação de EUR/USD -€10M em EBITDA vs 1T20

Performance financeira foi afetada pelo extraordinário evento ERCOT 
e baixo recurso eólico nos EUA, que normalizou em março

TEI €0,9MM
-€0,2MM vs dez-20

Otimização de tesouraria no 1T dado encaixe de aumento de capital em abril
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Aumento de capital de €1,5MM com sucesso, que financia o PdN e 
melhora a posição da EDPR nos mercados financeiros

… enquanto melhora significativamente a posição da 
EDPR nos mercados financeiros

€1,5MM
Encaixe em abril Investidores 

orientados para 
crescimento

+100 novos       
investidores

Geograficamente 
diversificados

Entre EUA e Europa

Aumento de Free float em 50%

Aumento de liquidez

Melhorou a posição da EDPR para 
indexação (iShares, MSCI, outros índices)

Plano de Negócios 2021-25 financiado e providencia 
uma estrutura de capital mais sólida para 
crescimento de longo prazo para a EDPR…
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A EDPR implementou uma estrutura de Governo Corporativo mais 
simples, independente e diversa, em linha com as melhores práticas

Assembleia Geral de Acionistas

Equipa de 
Gestão

Aspetos Chave

Presidente independente

Composto por 12 membros

Apenas 2 administradores executivos

Administradores independentes com representação de 50%

Mulheres administradoras com representação de 33%

Comissões exclusivamente composta por administradores 
executivos

Governo Corporativo incluído nas Comissões 

Remuneração da equipa de Gestão baseada em objetivos 
operacionais, financeiros e de ESG e incluindo incentivos de 
longo prazo

Secretário da 
Sociedade

Conselho de Adimnistração

Comissões do CdA

Auditoria, Controlo e 
Operações entre Partes 

Relacionadas

Nomeações, 
Retribuições e Governo 

Corporativo
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Resultados 1T21
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11.226 

13.096 
12.4581.870 ( 639 )

1T20 MW Adicionados Sell-down 1T21

1. Reloj de Sol (72 MW em falta), Headwaters II (117 MW em falta), Indiana Crossroads (302 MW), Wildcat Creek (100 MW em falta); Nation Rise (42 MW em falta) e Riverstart Solar (200 MW);
2. Participação da EDPR no projeto do UK Moray East;
3. 200 MW brutos (160 MW líquidos) pendentes para venda no 4T21, assim que o projeto entre em operação.

• ES: 237 MW
• EUA: 102 MW (B&T) 

e 293 MW líq. 
(participação de 
80% vendida)(3)

Portfólio da EDPR aumentou para 12,5 GW; +1,9 GW adicionados vs 
1T20

Nos últimos 12 meses, a EDPR adicionou +1.870 MW, vendeu 639 MW e tinha 2,9 GW em construção

Em 
Construção

+1.797 MW

+2.898 MW

+832 MW(1)

+269 MW(2)

MW 
Adicionados vs 

1T20

+793 MW

+1.870 MW

+1.025 MW

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

56%

41%

3%
+53 MW
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Fator de Utilização Bruto 1T21

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

1T21 vs 1T20

No 1T21 a EDPR atingiu um fator de utiliz. de 34% com a recuperação na 
UE e BR em parte mitigada pelo evento ERCOT e baixo recurso nos EUA

34%

31%

36%

32%

1T21

=

vs 1T20

37%

32%

40%

34%

+1pp

100%

94%

111%

vs P50

97%

Disponibilidade Técnica1 sólida de 96,8% (em linha com os 96,9% no 1T20) e forte recuperação na UE e Brasil, em 
parte neutralizada pelo evento extraordinário ERCOT e condições climatéricas nos EUA, que normalizaram em março

103% em março

+2pp

+9pp

+2pp

-1pp

+9pp

+0,4pp

Fator de Utilização 1T21
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7,8 +0,2 +0,2 8,1

1Q20 1Q211T20 1T21

EDPR produziu 8,1 TWh de eletricidade limpa (+5% vs 1T20), evitando 5mt de emissões de CO2.
Breakdown geográfico de produção: 56% na América do Norte, 41% na Europa e 3% no Brasil

Produção de eletricidade 5% maior vs 1T20 beneficiando de adições de 
capacidade (+4%) e melhor recurso eólico (+1%)

Produção de Eletricidade
(TWh)

TWh
r% YoY

+15%
Devido a maior capacidade 
instalada assim como maior recurso 
eólica na Ibéria, apesar da 
performance do RdE.

+39% Derivado pelo maior recurso eólico 
e nova capacidade em operação.

-3%

Dado a menor disponibilidade 
derivada do evento extraordinário 
ERCOT e menos vento no EUA, não 
neutralizado pela nova capacidade.

D Fator de 
Utilização

D MW

+5%
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56,2
51,7

1T211T20

Portfolio cada vez mais competitivo com novas adições a promoverem menores preços, refletindo em 
menor Capex/MW e maior NCFs, mantendo a criação de valor em linha com histórico da EDPR

EDPR Evolução de Preço
(€/MWh)

Preço médio de €52/MWh diminuindo 8% vs 1T20, ou -2% ajustado, 
devido a mix de ativos em ES, coberturas nos EUA e Fx desfavorável

1. Calculado em moeda local
2. Ajustado por Sell-down, forex e evento climatérico

1T21
r% vs 
1T20(1)

€74,4 -7%

ES (-18%): mix de ativos e geração acima da 
média a ir a preços de mercado; 
PT (-3%): devido a novas adições e 
extensões de tarifas;
RdE (+4%)

R$244 -9% Maior efeito de mix

$43,1 -4%

EUA (-4%): impactado por MTM das 
coberturas ERCOT durante o evento ERCOT;
CAN (-17%): -21% em moeda local devido a 
nova capacidade em operação;
MX (+2%): devido a CAE price escalator

-8%

-2%
ajustado(2)
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Receitas
(€ Milhões)

Receitas diminuíram 8% vs 1T20, onde Sell-Down (-7%), Fx (-4%) e 
preços (-3%) superam as adições de MW (+4%) e recurso eólico (+2%)

487
448

-8%Volume: +6% vs 1T20 (+€32M)

Recurso eólico (+2%; +€9M) e adições de MW (+4%; +€23M)

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

-3% vs 1T20 (-€16M)

Maioritariamente impactado por Espanha e EUA

Forex e outros: -4% vs 1T20 (-€18M)

Impacto de Forex e outros

Principais fatores das Receitas

-0,4%
ex Sell-down

1T20 1T21

Sell-down: -7% vs 1T20 (-€37M)

Dado transações em Espanha e EUA
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Opex (exclui Outros proveitos operacionais)
(€ Milhões)

Core Opex aumentam anualmente dados os requisitos necessários para suportar o crescimento expansivo

+4%

Core Opex/MW médio -3% vs 1T20, dado estratégia de O&M e controlo 
de custo que neutralizou impacto nos custos do crescimento do PdN

10,3 10,0

-3%

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

Core Opex(1)

Impostos e 
não recorrentes

1. Inclui Fornecimentos e Serviços externos e Custos com pessoal

1T20 1T21
1T20 1T21

+5%
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340

269

EBITDA por Região(1)

(%)
EBITDA vs 1T20
(€ Milhões)

-21%

1. Inclui coberturas em Espanha, Resto da Europa e EUA

Espanha
22%

Portugal
23%

RdE
21%

Brasil
1%

América do Norte
33%

€269M

EBITDA de €269M maioritariamente impactado pelo evento extraordinário 
ERCOT e menor recurso eólico nos EUA

EBITDA totalizou €269M maioritariamente impacto pelo evento extraordinário ERCOT 
(~€35M) e menor recurso eólico nos EUA, normalizado em Março

1T20 1T21
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38

126

269

32

2

54

142D&A

EBIT

Impostos

Minoritários

Resultados 
Financeiros

r€M vs 1T20 (1)

EBITDA

Menor D&A devido a atrasos em construções nos EUA
devido ao evento climatérico+€2M

Como resultado da performance de top line-€68M

Devido ao menor custo médio de dív.
(-0,5pp taxa de juro)(1)+€26M

Taxa de Imposto efetiva de 3% no 1T21, devido ao 
menor resultado tributável e créditos de imposto de R&D

+€8M

+€10M

Comparação anual afetada pela performance de top line-€71M

Resultado Líq. Resultado líquido totalizou €38M-€24M

1T21 EBITDA até Resultado Líquido
(€ Milhões)

-39% vs 1T20

Devido à performance de top line anual

Resultado Líq. de €38M; diminuindo 39% vs 1T20 dado performance de 
top line, em parte neutralizado por menos financeiros e efeitos de imposto

1. Custo médio da dívida no período considera apenas dívida de longo-prazo; dívida de curto-prazo foi excluída devido à sua natureza temporária devido ao encaixe do aumento de capital, em abril
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Dívida
Bruta

€4,9MM
20%

Empr. 
c/EDP
60%

75%

Outros 
40%

4%

Tipo

Dívida Líquida e Tax Equity aumentaram €972M devido ao aceleramento 
do crescimento e otimização da Tesouraria devido ao aumento de capital

FCR
com ganhos de SD

rAumento 
da Dívida 
Líq. e TEI

Invest.
de Caixa(1)

Dividendos
EDPR

Forex
e Outros

1. Investimentos de Caixa incluiem investimentos/desinvestimentos financeiros (líq. de projetos vendidos), variação de fundo de maneio de fornecedores de imobilizado e subsídios governamentais

1T21 de FCR até à variação da Dív. e TEI
(€ Milhões)

182

(1.033)

(972)

-
(118)

Dívida Divisa

1T21 Breakdown da Dívida
(%)

€4,65MM de Dívida Líquida e €0,9MM de Tax Equity
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Performance ESG performance melhorou significativamente nas 
dimensões Ambiental e Social

Taxa de 
frequência (6)

1,0
-45% vs 1T20

Social

Ambiente

Mudanças Climatéricas Circularidade (3) Biodiversidade

CO2 evitados (1)

5mt

-3% vs 1T20

CO2 emitidos (2)

0,2%

-4% vs 1T20

Quase acidentes

23
-22% vs 1T20

Women

31%
-

Taxa de 
severidade (7)

36
-4% vs 1T20

As nossas Pessoas Saúde e Segurança (5) Comunidades

A2E

€5M

Investimento 
Cumulativo

Social

€0,2M

-49% vs 1T20

Desperdício

30kg/GWh

-17% vs 1T20

Taxa de 
recuperação

74%

-3pp vs 1T20

Derrames e 
incêndios (4)

0
0 no 1T20

Empregados

1.866
+21% vs 1T20

Mulheres

31%

Estável vs 1T20

-
(1) CO2 evitado calculado multiplicando a geração de energia pelos fatores de emissão de CO2 equivalente de cada país e, no caso dos EUA, de cada estado. Ter em conta que estes fatores variam de acordo com o mix energético do 
país/estado; (2) C02 emitido / CO2 evitado; (3) Dado de 1T20 estimado; Exclui desperdícios causados por eventos não-recorrentes; Dados operacionais; (4) A EDPR define derrames e incêndios significativos como qualquer derrame 
afetando massas/cursos de água, solos protegidos ou solos de interesse devido ao seu valor natural, ou incêndio afetando áreas e/ou espécies protegidas (de acordo com as leis de proteção locais), derivadas das atividades de operação 
e manutenção nas instalações;; (5) Inclui dados de colaboradores e empreiteiros, exclui acidentes in itinere e exclui dados de 1T20 do Reino Unido; (6) Taxa de frequência calculada como [Nº de lesões no trabalho com dias de trabalho 
perdidos/Horas trabalhadas * 1.000.000]; (7) Taxa de gravidade ajustada (ecl. Dias perdidos por acidentes ocorridos em 2020) calculada como [Nº de dias de trabalho perdidos devido a lesões no trabalho/Horas trabalhadas * 
1.000.000]..
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Atualização do Plano de Negócios
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A EDPR tem agora 6,4 GW assegurados e visibilidade significativa em 
capacidade adicional a ser assegurada no curto prazo…

5,9 6,4

0,4 0,1

Assegurados ao dia 
do CMD (fev-21)

CAEs 
EUA

CAEs
UE

Assegurados ao 
dia de hoje

30% 32%

56% 61%% adições
2021-23

% adições
2021-25

2,5 GW de CAEs em negociações e shortlisted

Mais de 30 GW de RES esperam-se leiloados em 
2021 nos mercados da EDPR;

• Indiana Solar 
200 MWac

• Indiana Wind
204 MW

• Espanha: 60 
MW 12 GW

7,3 GW

6,3 GW

3,6 GW

3,1 GW

1,4 GW

0,4 GW

Capacidade assegurada desde o Capital Markets Day
GW

A-4 & A-6

Mais de 20 GW de RES esperam-se leiloados em 
2021 em outros mercados Europeus

250 GWh

3T21

1,9 GW 0,6 GW
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… assim como alta visibilidade em Rotações de Ativos em 2021, com 
c.€1,1MM assinados nos EUA e processos em curso na UE com apetite

A caminho de realizar >€300M de ganhos de capital em 2021

Indiana 
Crossroads
Wind B&T

Riverstart

Bright Stalk e
Harvest Ridge

302 MW 405 MW
100% 

NIPSCO
Assinado em out-19

200 MWac

80% 

CCL
Assinado em set-20

55%1

Greencoat Capital
Assinado em apr-21

Já assinou c.€1,1MM nos EUA com conclusão em 2021 e 
ganhos esperados de c.€0,2MM...

2021

2021

2021

Indiana 
Crossroads
B&T Solar

200 MWac

100% 

NIPSCO
Assinado em mar-21

2022

... enquanto na Europa, a EDPR tem processos 
decorrentes de Rotação de Ativos com forte 
apetite

+

1. Pode ser aumentado para 80%
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Prosseguiu caminho para a descarbonização com desenvolvimentos 
positivos para o setor em geral

Fonte: Whitehouse.gov

Detalhes iniciais do American Job Plan de $2,25 triliões 

Extensão de 10 anos de ITC e PTC para 
vento, solar e células combustíveis

$100MM na infraestrutura 
energética dos EUA

Um novo crédito de imposto para 
armanezamento de energia

Um "direct-pay" de créditos de imposto

Administração Biden promove objetivo de 30 GW 
de vento offshore nos EUA até 2030 

29-mar

02-abr

22-abr
Emissões “net zero” até 2050 e corte das emissões 
GHG em 50-52% desde os níveis de 2005 até 
2030

Fundos EU NextGen (€750MM) focado em 
pelo menos numa transição Climatérica de 
37% e de transição Digital de 20%

mar/abr

Múltiplas geografias incluindo Portugal e 
Espanha já submeteram Planos de 
Recuperação e Resiliência

EDPR está a avaliar oportunidades nos 
seus negócios e geografias com um 
extensivo pipeline já identificado
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Principais conclusões
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Principais conclusões

Performance financeira no 1T21 foi impactada principalmente pelo evento 
extraordinário ERCOT e menor recurso eólico nos EUA

Alta visibilidade em transações de Rotação de Ativos em 2021 com c.€1,1MM já 
assinados nos EUA e processos em curso na UE com forte apetite, a caminho de 
realizar >€300M em ganhos de capital

A EDPR tem agora 6,4 GW assegurados e visibilidade significativa de capacidade 
adicional para ser assegurada no curto prazo

Aumento de capital com sucesso de €1,5MM financiou o PdN e melhorou a posição da 
EDPR nos mercados financeiros

Prosseguiu caminho para a descarbonização com desenvolvimentos positivos, 
melhorando as perspetivas para o setor

Daqui em diante, a normalização da performance nos EUA, resultados sólidos na EU e 
BR e melhorias no custo da dívida dão boas perspetivas para o resto de 2021
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Anexo
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Capacidade assegurada da EDPR de 6,4 GW

6,7

1,4
2,9

8,8 20 GW1

Adições 
Brutas 

2021-25

1. EBITDA + Equity GW

América do 
Norte
30% assegurado

LatAm
55% assegurado

Europa
32% assegurados

Resto do Mundo
Avaliando várias 
oportunidades para entrar 
em novos mercados

1,2 GW 1,4 GW 0,2 GW 
pós-2025

1,3 GW 0,3 GW

1,2 GW 0,6 GW

0,3 GW 
pós-2025

0,3 GW

2,6 
GW

1,6 
GW

2,1 
GW

GW 
secured
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