
• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Luís Filipe Marques Amado, com o número de identificação civil 02526606, com morada 

em  das Galhardas, nº 17, Bloco C, 5º Porta B, 1600-097 Lisboa, eleito para o cargo de 

Presidente do Conselho Geral e de Supervisão {CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A. 

em Assembleia Geral, realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração 

escrita, com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a 

referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A {ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 
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Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃ O ANUAL 

Dingming Zhang, de nacionalidade chinesa, portador do passaporte nº P01739573 

(República Popular da China), com domicilio profissional em 1, Yuyuantan South 

Road, Xicheng District, Beijing, 100038, China, representante da China Three 

Gorges Corporation, eleita para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão 

(CGS) da EDP – Energias de Portugal, S.A. em Assembleia Geral, realizada em 5 de Abril 

de 2018, aceite mediante declaração escrita com data de 4 de Dezembro de 2018, 

declara, sob compromisso de honra, desde a referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Eduardo de Almeida Catroga, com o número de identificação civil 00413004, com 

morada na Rua de S. Ciro, nº 13, em Lisboa, indicado como representante da China 

Three Gorges (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda., eleita para o cargo de Membro do 

Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A. em 

Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração escrita 

com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a referida 

eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Shengliang Wu, com nacionalidade chinesa, portador do passaporte nº P01719618 

(República Popular da China), com domicilio profissional em 1, Yuyuantan South Street, 

Haidian District, Beijing, 100033 China, representante da China Three Gorges 

lnternational Corp., eleita para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão 

(CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A. em Assembleia Geral realizada em 5 de Abril 

de 2018, aceite mediante declaração escrita com data de 4 de Dezembro de 2018, 

declara, sob compromisso de honra, desde a referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: j\?t: iÍ{ 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃ O ANUAL 

Li Li, com nacionalidade chinesa, portadora do passaporte nº PE0834258 (República 

Popular da China), com domicilio profissional em 1, Yuyuantan South Road, 

Haidian District, Beijing, China, representante da China Three Gorges Brasil Energia, 

Ltda., eleita para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP – 

Energias de Portugal, S.A., em Assembleia Geral, realizada em 5 de Abril de 2018, 

aceite mediante declaração escrita com data de 24 de Dezembro de 2019, declara, sob 

compromisso de honra, desde a referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g), e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Ignacio Herrero Ruiz, portador do documento nacional de identidade n.º 

05429164Z, emitido em Espanha, com domicílio profissional na Rua Braamcamp, 

nº40, piso 9, escritório 9 E, em Lisboa, representante da China Three Gorges 

(Europe), S.A., eleita para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão 

(CGS) da EDP-Energias de Portugal, S.A. em Assembleia Geral, realizada em 5 de Abril 

de 2018, aceite mediante declaração escrita, com data de 4 de Dezembro de 2018, 

declara, sob compromisso de honra, desde a referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 
























Con elho Gero/ e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Fe
í"

ando Maria Masaveu Herrero, com o número de identificação civil 10851891P,

emitido em Espanha, com morada na Calle Alcalá Galiano, 6 - 28010 Madrid, eleito para 

o �argo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de

PoÍ.ugal, S.A. em Assembleia Geral realizada em S de Abril de 2018, aceite mediante

de�laração escrita com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, 

deJde a referida eleição: 

�) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das 

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), e), 

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 4142-A (ex vi art. 434!!, n.º 4) e do art. 4372, 

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais. 

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 102 do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assi?atura: 

\(L, �+u.L._ 



• 
Conselho Gemi e de Supen,isão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Felipe Fernández Fernández, com o número de identificação civil 10549070M, emitido 

em Espanha, com morada em Calle Conde Toreno, nºS-10, 33004, Oviedo, Asturias 

(Espanha), indicado como representante da DRAURSA S.A., eleita para o cargo de 

membro do Conselho Geral e de Supervisão {CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A., 

em Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração 

escrita com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a 

referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incomPatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), e),

d), e), g) eh) do n.º 1 do art. 414!:!-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Mohammed Issa Khalfan Alhuraimel Alshamsi, com nacionalidade 

emiradense, portador do passaporte nº JPR738554 (Emirados Árabes Unidos), 

com domicilio profissional em Teleportboulevard 110, unit A.5.10, 1043, 

Amesterdão, Holanda, representante da Senfora BV, eleita para o cargo de Membro 

do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP – Energias de Portugal, S.A. em 

Assembleia Geral, realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração escrita, 

com data de 5 de Abril de 2018 declara, sob compromisso de honra, desde a referida 

eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Nuno Manuel da Silva Amado, com o número de identificação civil 04874436, com 

morada na Avenida Defensores de Chaves, nQ 2, 9QB, 1000-109 Lisboa, indicado como 

representante do Banco Comercial Português, S.A., eleito para o cargo de Membro do 

Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A. em 

Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração escrita 

com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a referida 

eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.Q 1 do art. 414Q-A (ex vi art. 434Q, n.Q 4) e do art. 437Q,

n.Q 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. lOQ do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



• 
Conselho Gero/ e de SupeNisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Karim Djebbour, portador do passaporte n.º 153168513, emitido na Argélia, com 

domicílio profissional na Rua Djenane EI Malik Hydra, Algiers, Argélia, representante da 

Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation el la 

Commercialisation des Hydrocarbures (Sonatrach), eleita para o cargo de Membro do 

Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A., em 

Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração escrita 

com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a referida 

eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Augusto Carlos Serra Ventura Mateus, com o número de identificação civil 1077658, 

com morada na Rua Professor Francisco Gentil, n.º 20, 3º, 1600 Lisboa, eleito para o 

cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP – Energias de 

Portugal, S.A. em Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante 

declaração escrita com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, 

desde a referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura:   



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso, com o número de identificação 

civil 07502839, com morada na Avenida das Forças Armadas, nº 133, Lote D, 7º Esq., 

Lisboa, eleita para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão 

(CGS) da EDP – Energias de Portugal, S.A. em Assembleia Geral realizada em 5 de 

Abril de 2018, aceite mediante declaração escrita com data de 5 de Abril de 

2018, declara, sob compromisso de honra, desde a referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



Conselho Gero/ e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Ilídio da Costa Leite de Pinho, portador do cartão de cidadão nº 01827974, com 
morada , na Rua do Capela, nº 533, Quinta da Voltinha, Lordelo, Vale de Cambra, eleito 
para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de 
Portugal, S.A. (EDP) em Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite

mediante declaração escrita com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso

de honra, desde a referida eleição:

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais. 

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade. 

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020

Assinatura: �



• 
Conselho Gero/ e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

João Carvalho das Neves, com o número de identificação civil 4969199, com morada na 

Alameda dos Oceanos, n2 107, 12 B, 1990-390, Lisboa, eleito para o cargo de Membro 

do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A. em 

Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração escrita 

com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a referida 

eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.2 1 do art. 4142-A (ex vi art. 4342, n.2 4) e do art. 4372,

n.2 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 102 do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Jorge Braga de Macedo, portador do cartão de cidadão nº 12941, com morada na Casa 

Nossa Senhora da Praia, Praia das Maçãs, 2705-311, Colares, Sintra, eleito para o cargo 

de Membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A. 

em Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração 

escrita com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a 

referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de D
��

o :ºJ 
Assinatura: r' V '\J 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Laurie Lee Fitch, portadora do passaporte n.º 561562091, emitido nos Estados Unidos 

da América, com morada em 6 Quarrendon Street, London SW6 3SU, Reino 

Unido, eleita para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão 

(CGS) da EDP – Energias de Portugal, S.A., em Assembleia Geral realizada em 5 de Abril 

de 2018, aceite mediante declaração escrita de 5 de Abril de 2018, declara, sob 

compromisso de honra, desde a referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



• 
Conselho Geral e de Supervls(Jo 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Luís Maria Viana Palha da Silva, com o número de identificação civil 06754490, com 

morada na Calçada Eng. Miguel Pais, n.º 15, 1200-172 Lisboa, eleito para o cargo de 

Membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de Portugal, S.A. 

em Assembleia Geral realizada em 24 de Abril de 2019, aceite mediante declaração 

escrita com data de 24 de Abril de 2019, declara, sob compromisso de honra, desde a 

referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) eh) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona, com o número de identificação civil 2450953, 

com morada na Avenida António Augusto Aguiar, n.º 165, 1º Dto., 1050-014 Lisboa, 

eleita para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão {CGS) da 

EDP - Energias de Portugal, S.A. em Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, 

aceite mediante declaração escrita de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de 

honra, desde a referida eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n. º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n. º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

María del Carmen Ana Fernández Rozado, portadora do passaporte número 

PAI002371, com morada em Calle Triana, 31, 28016 Madrid, eleita para o cargo de 

Membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP – Energias de Portugal, S.A. 

em Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração 

escrita de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a referida 

eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.º 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo exercício

de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos limites

definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: 



Conselho Gero/ e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Vasco Joaquim Rocha Vieira, com o número de identificação civil 2176466, com 

morada na Quinta Patino, Lote 52, Alcoitão, Alcabideche, eleito para o cargo de Membro 

do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP - Energias de Portugal, 5.A. em 

Assembleia Geral realizada em 5 de Abril de 2018, aceite mediante declaração escrita 

com data de 5 de Abril de 2018, declara, sob compromisso de honra, desde a referida 

eleição: 

a) Não se ter verificado nem se verificar, em relação a si, qualquer das

situações de incompatibilidade legalmente previstas nas alíneas a), b), c),

d), e), g) e h) do n.º 1 do art. 414º-A (ex vi art. 434º, n.º 4) e do art. 437º,

n.2 1, todos do Código das Sociedades Comerciais.

b) Não ter estado nem estar em situação de incompatibilidade pelo

exercício de actividades concorrenciais não autorizadas, nos termos e nos

limites definidos pelo art. 10º do Contrato de Sociedade.

c) Continuar a preencher os requisitos de independência previstos no

Regulamento Interno do CGS.

Data: 31 de Dezembro de 2020 

Assinatura: Y� � � L




