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PARECER DA COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLO 

SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO, CONTAS CONSOLIDADAS E 

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO  

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2012  

 

1 – Introdução 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do artigo 

8.º do seu Regulamento, a Comissão de Auditoria e C ontrolo da EDP 

Renováveis, SA (EDPR) emite o seu Parecer sobre o R elatório de 

Gestão, Contas Consolidadas e Relatório de Governo Societário da 

EDPR para o exercício findo em 31 de Dezembro de 20 12. 

 

2 – Actividades de Fiscalização 

 

No âmbito das suas competências enquanto órgão perm anente do 

Conselho de Administração com o objectivo de realiz ar tarefas de 

supervisão, de forma independente à actuação do ref erido 

Conselho, a Comissão de Auditoria e Controlo acompa nhou a gestão 

e a evolução dos negócios da Sociedade e o cumprime nto das normas 

legais, regulamentares e contabilísticas aplicáveis  e desenvolveu 

um conjunto de acções de fiscalização quanto à qual idade e 

integridade do processo de elaboração e divulgação da informação 

financeira constante dos documentos de prestação de  contas 

consolidadas da EDPR. 

 

Ao longo do exercício, a Comissão reuniu periodicam ente com os 

responsáveis pela preparação do Relatório de Gestão  e Contas 

Consolidadas da Sociedade e das contas de subsidiár ias 

relevantes, bem como com os Auditores Externos da S ociedade, com 

quem comentou a adequação dos critérios adoptados n o fecho das 

contas e na elaboração do relatório de gestão. Adic ionalmente, a 

Comissão de Auditoria e Controlo apreciou o Relatór io de 



   
  

 2 

Auditoria dos Auditores Externos sobre as referidas  demonstrações 

financeiras consolidadas aprovadas pelo Conselho de  

Administração, o qual foi emitido sem quaisquer res ervas. 

 

A Comissão de Auditoria e Controlo exerceu também a s suas 

competências em matéria de supervisão das habilitaç ões, 

independência e execução de funções dos Auditores E xternos e de 

supervisão da qualidade, integridade e eficácia do sistema de 

controlo interno e de gestão de riscos e da função de auditoria 

interna da EDPR.  

 

As actividades de fiscalização acima descritas são tratadas mais 

pormenorizadamente no relatório de actividades da C omissão de 

Auditoria e Controlo relativo ao exercício de 2012 divulgado no 

website da Sociedade. 

 

3 – Declarações de concordância e conformidade 

 
Os membros da Comissão de Auditoria e Controlo da E DPR abaixo 

identificados, na qualidade e no âmbito das funções  que lhe 

competem tal como aí referidas, expressam a sua con cordância com 

o relatório anual de gestão e com as contas do exer cício social 

findo em 31 de Dezembro de 2012, incluindo a propos ta de 

aplicação de resultados que prevê que no exercício de 2012, a 

EDPR S.A., obteve um lucro consolidado de 126.266.3 86,67 euros e 

um lucro individual de 50.838.439,82 euros. 

 

A Comissão Executiva irá propor que, pela primeira vez e 

relativamente ao exercido de 2012, seja distribuído  um dividendo 

de 0,036 euros brutos a cada uma das 872.308.162 ac ções 

representativas do capital social a 31 de Dezembro de 2012 que 

implica uma distribuição de resultados corresponden te a 25% do 

lucro consolidado do exercício 
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Nas contas individuais, a EDPR deverá, nos termos l egais, 

destinar 10% dos lucros líquidos à formação da rese rva legal. 

Assim, a Comissão Executiva irá propor ao Conselho de 

Administração a seguinte aplicação do lucro individ ual do 

exercício: 

 

- Reserva Legal:  5.083.843,98 euros 

- Dividendos:  31.566.596,67 euros 

- Reserva Livre: 14.187.999,17 euros 

   ---------------------------------- 

Total   50.838.439,82 euros 

 

A Comissão declara que, atento o disposto no número  1, alínea c) 

do artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários, que, tanto 

quanto é do seu conhecimento e tendo por base a inf ormação a que 

tiveram acesso no seio da Comissão de Auditoria e C ontrolo, no 

exercício das suas funções: 

 

- A informação constante do relatório de gestão, das contas 

anuais, da certificação legal de contas e dos demai s 

documentos de prestação de contas exigidos por lei ou 

regulamento relativamente ao exercício social findo  em 31 de 

Dezembro de 2012 foi elaborada em conformidade com as normas 

contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdad eira e 

apropriada do activo e do passivo, da situação fina nceira e 

dos resultados da EDPR e das empresas incluídas no 

respectivo perímetro de consolidação; 

 

- O relatório de gestão relativo àquele exercício soc ial expõe 

fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da 

posição da EDPR e das empresas incluídas no respect ivo 

perímetro de consolidação, contendo nomeadamente um a 
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descrição correcta dos principais riscos e incertez as com 

que tais entidades se defrontam. 

 
Após análise do relatório a seguir indicado e consi derando as 

normas legais relevantes, os membros da Comissão de  Auditoria e 

Controlo da EDPR abaixo identificados declaram aind a que o 

relatório sobre a estrutura e práticas de governo s ocietário 

inclui os elementos referidos nas alíneas c) a q) d o número 1 do 

artigo 245.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 

 

4 - Parecer sobre o relatório de gestão e contas co nsolidadas 

relativos ao exercício de 2012 

 

Em face do exposto, é convicção da Comissão de Audi toria e 

Controlo que o Relatório de Gestão e as Demonstraçõ es Financeiras 

Consolidadas da EDPR do exercício findo em 31 de De zembro de 

2012, as quais compreendem as demonstrações consoli dadas dos 

resultados, do rendimento integral, da posição fina nceira, das 

alterações nos capitais próprios e dos fluxos de ca ixa e 

respectivas notas anexas, referentes ao exercício f indo naquela 

data, bem como a proposta de aplicação de resultado s, estão de 

acordo com as disposições contabilísticas, legais e  estatutárias 

aplicáveis, pelo que deverão ser aprovados pelo Con selho de 

Administração da EDPR para futura apresentação em A ssembleia 

Geral. 

 

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2013 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLO 

 
 

(João Manuel de Mello Franco) 
 

OS VOGAIS 
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(João Lopes Raimundo) 
 
 
 
 

(Jorge Santos) 


