
Conselho Gero/ e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

João Luís Ramalho de Carvalho Talone, com o número de identificação civil 01267452, 

com morada na Rua Presidente Arriaga, n.º2, 2º andar, 1200-772 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 14 de Abril de 2021, aceite mediante 

declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, 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 2021 



• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Dingming Zhang, com o passaporte chines n.º SE0351330, com morada profissional em 1 

Yuyuantan South Road, Haidian 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 

14 de Abril de 2021, aceite mediante declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, 

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 2021 

Assinatura: 



• 
Conselho Gero/ e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Shengliang Wu, com o passaporte chines n.º PE1452459, com morada profissional em 

Unit 5209-10, 52/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Central, Hong Kong, 

representante da China Three Gorges lnternational Limited, 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 14 de Abril de 2021, aceite mediante declaração 

escrita com data de 14 de Abril de 2021, 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 2021 

� Assinatura: � t 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Ignacio Herrero Ruiz, com o passaporte espanhol n.º PAC557018, com morada 

profissional em Rua Braamcamp, 40 – 9 E, 1250-050 Lisboa, Portugal, 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 14 de Abril de 2021, aceite mediante declaração escrita com data de 14 de Abril de 

2021, 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 2021 

Assinatura: 
























Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL

Li Li, com o passaporte chinês n.º PE2128067, com morada profissional na Rua Funchal 

418, 3º andar, Torre E, Vila Olimpia, São Paulo, Brasil, 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 

14 de Abril de 2021, aceite mediante declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, 

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 2021

Assinatura:



• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Miguel Espregueira Mendes Pereira Leite, com o nº de identificação civil 05910624, 

rcom morada profissional na Praça de Liége, 86, 4150-455 Poto, 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 14 de Abril de 2021, aceite r1ediante declaração escrita 

com data de 14 de Abril de 2021, 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 2021 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Felipe Fernández Fernández, com o número de identificação civil espanhol AA1535447, 

com morada profissional em Paseo Vall D’Hebrón, nº 119 08035 Barcelona, 

Espanha, 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 14 de Abril de 2021, aceite mediante declaração escrita com data de 

14 de Abril de 2021, 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 2021 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervlsfio 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Fernando Maria Masaveu Herrero, com o número de identificação civil espanhol 

10851891P, com morada profissional em Calle Alcalá Galiano, 6 - 28010 Madrid, 

Espanha, 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 14 de Abril de 2021, 

aceite mediante declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, declara, sob 
1 

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. 4342, 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. 102 do Contrato de Sociedade.

Data: 31 de Dezembro de 2021 



Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

João Carlos Carvalho das Neves, com o número de identificação civil 04869199, com 

morada profissional na Rua do Quelhas 6, 1200-781 Lisboa, Portugal, 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 14 de Abril de 2021, aceite mediante 

declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, 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 2021 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Maria del Carmen Fernández Rozado, com o número de identificação civil 

espanhol A0966450700, com morada profissional em Triana, 31, 28016 Madrid, 

Espanha, 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 14 de Abril de 

2021, aceite mediante declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, 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 2021 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervisão
Non-Official translation of the 

Portuguese version you are 
requested to sign 

ANNUAL STATEMENT 

I, Laurie Lee Fitch, holder of the USA passport number 561562091, business address at 

One Curzon Street, London, W1J 5HD, United Kingdom, elected as Member of 

the General and Supervisory Board (GSB) of EDP – Energias de Portugal, S.A., at the 

General Shareholders’ Meeting held on 14th April 2021, which I accepted in a written 

statement dated 14th April 2021, hereby declare on my honor that, since I was elected: 

a. I am not in any situation of incompatibility provided for by law in article

414-A (a), (b), (c), (d), (e), (g) and (h) (see article 434 (4) and article 437 (1) of

the Portuguese Companies Code).

b. I have not been in a situation of incompatibility due to the performance of

unauthorized competitive activities on the terms and within the limits

defined in article 10 of EDP’s Articles of Association.

c. I maintain the independence requirements foreseen in GSB Internal

Regulation.

Date: 31st December 2021 

Signature: 



Conselho Gero/ e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Esmeralda da Silva Santos Dourado, com o número de identificação civil 02189093, 

com morada profissional na Avenida 24 de Julho, no. 12, 1249-300, 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 14 de Abril de 2021, aceite mediante 

declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, 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 2021 

Assinatura: 



• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Helena Sofia da Silva Borges Salgado Fonseca Cerveira Pinto, com o número de 

identificação civil 08746198, com morada profissional na Avenida 24 de Julho, no. 12, 

1249-300, 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 14 de Abril 

de 2021, aceite mediante declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, 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 2021 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

Sandrine Eliane Katherine Dixson-Declève, com o passaporte belga número EN792055, 

com morada profissional na Avenida 24 de Julho, no. 12, 1249-300, Lisboa, 

Portugal, 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 14 de Abril de 

2021, aceite mediante declaração escrita com data de 14 de Abril de 2021, 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 2021 

Assinatura: 



• 
Conselho Geral e de Supervisão 

DECLARAÇÃO ANUAL 

Zili Shao, com o passaporte chinês número KJ0413446, com morada profissional na 

Avenida 24 de Julho, no. 12, 1249-300, Lisboa, Portugal, 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 14 de Abril de 2021, aceite mediante declaração escrita 

com data de 14 de Abril de 2021, 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 202!_ 

Assinatura: 



Conselho Geral e de Supervisão

DECLARAÇÃO ANUAL 

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

com morada profissional na Rua Joshua Benoliel, 1, 2C, Edifício Amoreiras Square, 

1250-133 Lisboa, eleito para o cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão 

(CGS) da EDP ʹ Energias de Portugal, S.A. em Assembleia Geral realizada em 14 de 

Abril de 2021, aceite mediante declaração escrita com data de 14 de Abril de 

2021, 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 2021 

Assinatura: 




