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RWE (Ticker: RWE GY) 
  

 Descrição 
RWE é uma empresa alemã de energia que foi fundada em 1898. Recentemente passou 
por uma restruturação e troca de ativos com a E.ON. Esta foi despoletada pela decisão em 
2015 do governo alemão de acabar com a produção de eletricidade através de centrais 
nucleares depois do acidente de Fukushima no Japão. No final destas operações a RWE 
tornou-se uma empresa focada em energias renováveis, que pretende atingir em 2040 a 
neutralidade de carbono ao investir em energias renováveis e terminar as operações de 
geração de energia através do carvão. No final de 2020 contava com 10,8 GW de 
capacidade de energia renovável.  
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Preço 30,92

Máx. 52 semanas 38,65

Mín. 52 semanas 28,39

YTD -10,6%

Volume diário médio (milhões) 2 302 694

Capitalização bolsista (milhões) 20 909

Dividendo 0,85

Lucros por ação 1,56

Preço e Performance (Valores em EUR)

Ticker MyBolsa/website BiG RWE

Ticker BiGlobal Trade RWE

Ticker BiGTrader24 RWE

Ticker BiG Power Trade RWE

P/E Ratio 2021E 17,05

P/BV Ratio 1,08

EV/EBITDA 20,36

RWE

Vendas (EUR milhões) 13 688

EBITDA (EUR milhões) 723

Nº Colaboradores 19 498

ROA 1,9%

ROE 8,0%

D/E 0,3%

Dividend Yield 2,7%

Informação Financeira

•Presença em renováveis (>10 GW)

•Baixo nível de dívida
Pontos Fortes

•Fecho centrais carvão e nucleares (44% da energia produzida 
em 2020)

•Necessidade de compensar emissões através de compra de 
certificados.

Pontos Fracos

•Projetos de renováveisOportunidades

•Perdas superiores com o fecho de centrais

•Necessidade de mais aumentos de capital

•Efeito na produção derivado de alterações climatéricas

•Objetivos climáticos mais ambiciosos dos países

•Aumento dos preços do gás e carvão

Riscos

https://www.big.pt/OndeInvestir/EquityAdvisor/Geral
https://www.big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/TradingNotes
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 Condições de Mercado em 2020 
Covid-19: Teve impactos negativos no crescimento económico: na Zona Euro o PIB registou 
uma queda de 6,5% e os EUA 3,5%.  
 
Condições Climatéricas: A intensidade da produção de energia renovável depende das 
condições climatéricas, e em 2020 estas foram favoráveis à produção de energia eólica no 
Norte da Europa e no Reino Unido, ficando acima de 2019 e da média de longo prazo. No 
entanto no sul da Europa e nos estados do sul dos EUA, ocorreu o contrário. Na Alemanha, 
Polónia, e outras partes dos EUA as condições foram similares às de 2019. 

 
 

 
Queda do preço do gás natural: As rentabilidades e utilização das centrais de geração de 
energia convencional dependem dos preços do combustível (gás natural) e dos preços dos 
certificados de CO2. O gás natural em 2020 registou uma queda no preço, tendo o índice 
de referência europeu (TTF) caído para EUR 3/MWh na primeira metade do ano. 
Principalmente devido a um inverno de 2019/20 menos frio e um nível elevado de 
inventários. Ainda assim recuperou na segunda metade atingindo em 2020 uma média de 
EUR 9/MWh, ficando no entanto abaixo da média de 2019 EUR 14/MWh.  
 
Queda de procura e preço do carvão: Os preços de entregas de carvão nos portos ARA 
(Amsterdão, Roterdão e Antuérpia), caiu em 2020 para uma média de USD 50/tonelada, 
vs USD 61/ton em 2019. A queda é explicada pela menor utilização de centrais de carvão 
na Europa, especialmente tendo em conta o preço baixo do gás natural para uso nas 
centrais de energia convencionais.  
 
Certificados de CO2 batem recorde de preço: O certificado europeu (European Union 
Allowance) que permite ao detentor a emissão de uma tonelada de CO2, custou em média 
EUR 25 em 2020. Durantes os principais meses da pandemia, estes certificados chegaram 
a cotar a EUR 16, no entanto recuperaram durante o resto do ano situando-se em 
Dezembro nos EUR 33. O aumento do objetivo de redução de emissões da UE para 2030 
acabou por suportar esta subida de preço. A RWE teve de comprar certificados para a 
maioria das suas 68,9 milhões de toneladas emitidas de CO2, em 2020. 
 
Preços de eletricidade mais baixos: A queda da atividade económica devido à pandemia, 
aliada à queda dos preços do gás natural e carvão acabaram por determinar menores 
preços de eletricidade na Europa. No mercado alemão, a eletricidade (base load = no 
período diário de menor procura) cotou a EUR 30/MWh, vs EUR 38/MWh em 2019. No 
Reino Unido a variação foi de GBP 43/MWh em 2019 para GBP 35/MWh em 2020 e na 
Holanda de EUR 41 para EUR 32/MWh.  
 
RWE vende a maioria da eletricidade produzida através de forwards: Assim, mitiga o risco 
de variações de preço de curto prazo, fazendo também o hedge do custo de combustível 
necessário e dos certificados de CO2. Assim apesar da queda dos preços da eletricidade 
em 2020, como as vendas tinham sido feitas já ao preço dos forward para 2020 dos anos 
anteriores, a RWE conseguiu atingir margens superiores a 2019. 

 Média de utilização energia 

eólica da RWE em 2020 (%) 
Onshore Offshore

Alemanha 20% 40%

Reino Unido 34% 42%

Holanda 30% -

Polónia 29% -

Espanha 23% -

Itália 21% -

Suécia 33% 56%

EUA 33% -

Fonte: Dados da empresa 
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 Resultados 
Queda na produção de eletricidade: Devido a menores produções no segmento de carvão 
a eletricidade produzida acabou por cair 4%, derivado da queda do preço do gás natural 
que tornou a geração de eletricidade por esta via mais rentável do que usando o carvão. 
O aumento de produção em energias renováveis deveu-se à transferência dos ativos da 
E.ON em Setembro de 2019. A RWE acaba também por comprar eletricidade a outras 
empresas que em 2020 atingiu os 53940 GWh. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Balanço 
No final de 2020 a empresa detinha mais dinheiro em caixa e equivalentes do que dívida.  
Registava no entanto provisões de EUR 22,5 mil milhões devido ao previsível fecho das 
centrais de carvão (EUR 4,8 mil milhões) e nuclear (EUR 6,4 mil milhões), sistema de 
pensões dos trabalhadores (EUR 3,8 mil milhões), reestruturação e compensação aos 
trabalhadores (EUR 1,6 mil milhões), para o desmantelamento de turbinas eólicas e de 
outros projetos (EUR 1,9 mil milhões) e para certificados de CO2 (EUR 1,3 mil milhões). 
 

 Fluxos de Caixa 
Em Agosto de 2020 a empresa emitiu EUR 2 mil milhões em ações de modo a reforçar o 
seu capital. 
Para a AG de 28 de Abril de 2021, a equipa de gestão propôs o dividendo de EUR 0,85 por 
ação. 

 
 Resultados do 1º Semestre de 2021 

Produção de energia aumentou devido ao carvão, nuclear e gás: Na primeira metade do 
ano, a RWE conseguiu aumentar em 25% a sua produção de energia para os 80.898 GWh. 
No entanto grande parte do aumento deveu-se às centrais de lignite e gás, tendo a 
produção de energias renováveis aumentado apenas em 2% para 15.751 GWh devido ao 
menor volume de vento. 
 
EBITDA caiu -4,5%: O EBITDA das renováveis e gás caiu 40% dos EUR 1,2 mil milhões para 
EUR 714 milhões, compensado pelo aumento no segmento de trading (de EUR 322 milhões 
para EUR 525 milhões) e do segmento nuclear/carvão (de EUR 310 milhões para EUR 545 
milhões). Parte da queda de EBITDA nas renováveis foi explicada pelo impacto da 
tempestade de gelo no Texas de EUR 400 milhões. 
 
Compensação de EUR 880 milhões do governo alemão contrabalançada com imparidades 
de EUR 780 milhões nas centrais de lignite e minas. 
 
No final do semestre a dívida líquida atingia os EUR 903 milhões, incluindo provisões. 
 

 

 

Resultados (EUR milhões) 2020 2019

Receitas 13 688 13 125

Custo Materiais 9 814 9 078

Salários 2 365 2 526

Depreciação e amortização 3 154 3 166

Outros custos (ganhos) -3 295 -1 831

EBIT 1 650 186

Custos Financeiros 454 938

Impostos 363 -92

Resultado líquido 833 -660

Resultado ope. Descontinuadas 221 9 816

Resulta. Líquid. Accionistas 1 054 9 156

Balanço (EUR milhões) 2020 2019

Caixa e Equivalentes 8 993 6 450

Ativos para venda 1 045 1 274

Contas a receber 3 007 3 621

Inventários 1 632 1 585

Ativos financeiros 7 541 7 618

Propriedade e Equipamentos 17 902 19 016

Ativos intangíveis 4 913 4 777

Outros 16 635 19 668

Total Ativos 61 668 64 009

Dívida 5 198 5 613

Provisões 22 474 21 575

Contas a pagar 2 387 2 987

Outros 13 638 16 367

Total Passivos 43 697 46 542

Capital Próprio 17 971 17 467

Total Capital e Passivos 61 668 64 009

Fluxos de caixa (EUR milhões) 2020 2019

Fluxo Operacional 4 175 -1 523

Lucro líquido 833 -660

Amortizações e depreciações 3 179 2 754

Variações de Fundo de Maneio -13 -2 786

Outros 176 -831

Fluxo de Investimento -4 354 -729

Capex -2 993 -1 076

Outros -1 361 347

Fluxo Financeiro 1 775 224

Variação da dívida 61 1 678

Recompra de ações 2 230 -60

Dividendos -522 -560

Outros 6 -834

Variação dos fluxos de caixa 1 596 -2 028

Efeitos cambiais e outros -14 1 717

Caixa e equivalentes no fim do ano 4 774 3 192

GWh produzidos 2020 2019
% var. 

Yoy

Eólica Offshore 7 009 4 116 70%

Eólica Onshore 16 330 8 017 104%

Solar 432 39 1008%

Hídrica 1 981 2 251 -12%

Hidro armazenagem / Baterias 2 060 1 760 17%

Gás 50 140 50 788 -1%

Biomassa 4 011 2 010 100%

Carvão Duro 7 375 14 200 -48%

Carvão Lignite 36 649 48 249 -24%

Nuclear 20 701 21 245 -3%

Total* 146 775 153 165 -4%

*Inclui eletricidade gerada de outras fontes como centrais de petróleo

Fonte: Dados da empresa 
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 Reunião com analistas 1º Semestre de 2021 

 
Pergunta: Como está a inflação das matérias primas como os metais, a influenciar os 
vossos custos de construção de projetos de energia renovável? 
Resposta: Os projetos que estão a decorrer, estão sobre um contrato que determinou os 
custos à partida por isso, esses não têm efeito. Os projetos em negociação podem 
eventualmente sofrer um pouco de inflação nos custos. Os projetos offshore usam claro 
mais aço e por isso têm um pior impacto nesse aspeto mas normalmente têm uma margem 
superior à partida. 
 
P: Posição na E.ON pode ser monetizada? 
R: Se encontrarmos oportunidades podemos vender o excesso da posição que temos, 
porque não é estratégica. Parte da posição está ligada às provisões da saída do negócio de 
carvão de lignite. 
 
P: Conseguem dar mais detalhes sobre a vossa posição de certificados de CO2? 
R: Nós não podemos divulgar o número de certificados de CO2 que temos em balanço. 
Mas é importante clarificar o nosso processo de hedging com certificados que tem 2 
partes. A primeira é que ao vendermos energia, compramos os certificados necessários à 
produção dessa energia. Logo temos maior volume de certificados nesses momentos, já 
que apesar de vendermos a energia apenas entregamos o certificado no ano seguinte. 
Outra parte do hedge é que nós temos uma estimativa da produção de energia para os 
próximos anos que emite CO2 e estamos acima da média do mercado alemão, por isso 
compramos alguns certificados para fazer face a essa poluição a mais.   
 
P: Como vai ser a política de dividendos? 
R: Nós vemos oportunidades de investimento atrativas no futuro e por isso queremos 
garantir que temos estabilidade financeira para investir. Não quer isso dizer que vai haver 
cortes no dividendo, mas também não será provável que aumentemos o valor, de modo a 
podermos ter espaço para investir em novos projetos que podem no futuro trazer 
rentabilidades que permitam um maior dividendo. 
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 Restruturação do Negócio 
 
A RWE era no passado uma empresa integrada de energia, que gerava, transmitia e 
distribuía eletricidade ao consumidor final. Em 2015, devido ao desastre nuclear de 
Fukushima de 2011, o governo alemão decidiu proibir a geração de energia nuclear. Esta 
decisão obrigou a restruturações nas principais empresas de energia alemãs.  
 
Assim em 2016, a RWE criou a subsidiária Innogy, que ficou com os ativos de energias 
renováveis, distribuição de energia aos consumidores e de transmissão. A Innogy efetuou 
depois uma OPV no mercado alemão.  
 
Em 2018, a RWE concordou em realizar uma troca de ativos com a E.ON. A RWE vendeu a 
posição de 77% que detinha na Innogy à E.ON e em troca recebeu os ativos renováveis da 
E.ON, a sua posição minoritária nas centrais nucleares de Gundremmingen (25%) e 
Emsland (12,5%) e ficou com uma posição de 16,67% na empresa. 
 
A meio de 2020, os negócios de renováveis que ainda eram da E.ON foram transferidos 
para a RWE, assim como os complexos de armazenamento de gás na Alemanha e República 
Checa e a posição de 37,9% na empresa de energia Austríaca, KELAG. 
 
Assim a empresa divide-se agora em 5 áreas:  

• Energia eólica offshore (marítima) 

• Energia eólica e fotovoltaica onshore (terrestre) 

• Energia hídrica, biomassa e gás  

• Fornecimento de energia e trading (compra e venda) 

• Carvão e energia nuclear (segmento que será descontinuado de acordo com os 
planos do governo alemão). 

 
 

 Investimentos 
 
No final de 2020, a RWE detinha 9,2 GW de capacidade de produção de energia eólica e 
0,2GW de solar, que pretende aumentar para 13 GW no total até final de 2022. Para isso 
investirá EUR 1,5 mil milhões por ano e realizou um aumento de capital de EUR 2 mil 
milhões em 2020.  
 
Geograficamente estão focados em investimentos na Europa, América do Norte e Ásia 
Pacífico. No final de 2020 estavam no processo de construção de um complexo de energia 
eólica de 857 MW no mar do Norte (Triton Knoll) que deverá ser iniciado em 2022. Estão 
também a desenvolver os complexos eólicos onshore na Suécia (Nysater) com uma 
capacidade de 475 MW, que deverá estar finalizado no final de 2021. Querem também 
aprovar o projeto solar de 249 MW na Austrália em 2021. Em 2020 adquiriram vários 
projetos eólicos onshore em França à Nordex, que afirmam ter subsídios atrativos. Estão 
também a preparar a entrada no Japão, Taiwan e Coreia do Sul. 
 
Estão a investir também no armazenamento de energia em baterias tendo já um projeto 
em operação na região Ruhr da Alemanha com capacidade de 7MWh. No estado da 
Geórgia nos EUA, vão ter um complexo de energia solar fotovoltaica de 196 MW com um 
sistema de armazenamento de energia em baterias, com capacidade para 80 MWh. 
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 Áreas de Negócio 
 
Energia Eólica Offshore: Energia eólica marítima. Normalmente com maior eficiência e 
produção de energia por turbina do que a onshore e por isso maior rendimento. 
 
Energia Eólica e Fotovoltaica Onshore: Inclui energia eólica, solar e armazenamento de 
energia em baterias.  
 
Energia Hídrica, Biomassa e Gás: Este segmento inclui também as centrais de carvão duro 
da Holanda, Amer 9 e Eemshaven que estão a ser convertidas para biomassa, os serviços 
de gestão de projetos e engenharia da RWE Technology International e a posição de 37,9% 
na empresa austríaca, KELAG. É também responsável pela implementação da estratégia de 
hidrogénio da empresa. 
 

• Hidrogénio é uma forma eficiente de armazenamento de eletricidade, podendo 
ser a solução para setores que usam outras fontes de energia muito intensivas 
como a produção de aço, fertilizantes, aviação e transporte marítimo. A RWE 
pretende investir na expansão desta tecnologia no Reino Unido, Alemanha, e 
Holanda. 

 

• Gás: apesar de poluente, continuará nas próximas décadas a ser usado como 
fonte de produção de energia elétrica já que não existe ainda capacidade de 
satisfazer toda a procura por eletricidade através de energias renováveis. Por 
outro lado o gás dá a segurança de fornecimento de eletricidade nos momentos 
em que as renováveis diminuem a produção, por exemplo devido a condições 
atmosféricas. Segundo a RWE, novos projetos nesta área não são 
economicamente viáveis, se não contarem com o apoio do estado alemão como 
é o caso do projeto de 300 MW em Biblis em cujo leilão a RWE irá participar. A 
RWE pretende também adquirir alguma capacidade, como por exemplo a 
aquisição da unidade de King’s Lynn no Reino Unido de 382 MW em 2020. 
 

• Biomassa: Na Holanda, a proibição do uso de carvão para gerar energia elétrica 
será implementada a partir de 2029, no entanto para centrais mais antigas a 
proibição começa 5 anos antes. Assim as unidades de carvão duro Amer 9 (631 
MW) e Eemshaven (1580 MW) da RWE receberam ajuda estatal e estão já a 
operar com recurso parcial a biomassa. Na Amer 9 a biomassa representa já 88% 
da matéria prima usada, mas na Eemshaven a percentagem é apenas de 15%. Até 
final de 2024, ambas têm de atingir 100% de energia produzida com recurso 
apenas a biomassa. Para já os subsídios do governo apenas permitiram atingir 
estas percentagens e não existem perspetivas de novos subsídios ou 
compensações. 

 

 
 
 
 
 
 

Capacidade Instalada MW 2020

Eólica Offshore 1 918

Eólica Onshore 6 616

Solar 220

Hídrica 602

Hidro armazenagem / Baterias 2 358

Gás 14 301

Biomassa 792

Carvão Duro 2 257

Carvão Lignite 8 548

Nuclear 2 770

Total* 40 702

*Inclui capacidade de outras fontes como centrais de petróleo

 GWh produzidos, 

renováveis em 2020 
Eólica offshore Eólica onshore Solar Hidro Biomassa Total

Alemanha 2 082 1 168 3 1 674 4 4 931

Reino Unido 4 690 2 134 118 342 7 284

Holanda 768 7 14 3 665 4 454

Polónia 997 1 998

Espanha 890 51 29 970

Itália 882 882

Suécia 237 339 576

EUA 9 059 271 9 330

Resto do Mundo 30 99 146 275

Total 7 009 16 267 432 1 981 4 011 29 700

Fonte: Dados da empresa 

 

Fonte: Dados da empresa 
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Fornecimento de Energia e Trading: Para além de realizar os negócios de compra e venda 
de matérias primas, inclui os ativos de armazenagem de gás na Alemanha e República 
Checa. 

• Trading: este é um dos negócios principais da empresa e comercializa 
eletricidade, gás, carvão, petróleo, biomassa e certificados de CO2. 

• Armazenagem de gás: A RWE possui 5 unidades de armazenamento de gás na 
Alemanha com 1,6 milhões de metros cúbicos no total e 6 na República Checa 
com um volume total de 2,7 milhões de metros cúbicos. Por lei, este negócio de 
armazenagem tem de estar separado da unidade de trading e não pode 
discriminar por cliente ou por condições de mercado, logo as margens são 
reduzidas. Estes depósitos poderão ser usados no futuro para hisrogénio. 

 
Carvão e Energia Nuclear: Para além da produção de energia nuclear e através do carvão, 
este segmento inclui a posição de 30% no operador de energia nuclear holandês EPZ, e a 
posição de 50% na URANIT (enriquecimento de urânio).  
 
Existe um plano para terminar a produção de energia através de fontes nucleares e de 
carvão: 

• Nuclear: Para as duas centrais nucleares de Gundremmingen C e Emsland, a RWE 
tem apenas autorização para as operar até final de 2021 e final de 2022 
respetivamente. Depois serão desmanteladas.  

• Carvão:  
o O Reino Unido determinou que todas as operações de produção de 

energia com recurso a carvão terminarão em 2024, tendo a RWE 
terminado as operações na Aberthaw B em Março de 2020.  

o Na Holanda o parlamento aprovou um limite em Maio de 2021, de uso 
de capacidade de carvão de 35%. A RWE tem 2 estações de carvão duro 
no país, Amer 9 e Eemshaven. A Amer 9 já usa 88% da sua capacidade 
em biomassa pelo que não é afetada. A Eemshaven apenas usa 15% da 
sua capacidade em biomassa e por isso preveem-se limitações à sua 
utilização que devem ser em parte compensadas pelo governo. 

o Na Alemanha prevê-se uma redução gradual do uso de complexos de 
produção de energia de carvão até 2038. Para as de lignite existe um 
plano definido pelo estado para o término de operações, no entanto 
para as de carvão duro o processo de fecho será determinado em leilões.  

o Custos de redução de operações do carvão: A RWE terá de encerrar a 
mina de lignite de Hambach mais cedo (mantendo a de Hambach Forest) 
o que será extremamente dispendioso. Terá também de despedir um 
número significativo de colaboradores, que apesar de terem um 
subsídio do estado, terão um pagamento da empresa também. A área 
de mineração de lignite de Rhenish será convertida para terrenos de 
energia eólica.  

 
Consolidação: Este segmento representa as operações do grupo que não estão nos outros 
segmentos e a posição de 25,1% no operador de transmissão de energia alemão Amprion 
e 15% na E.ON (apesar dos dividendos serem reconhecidos no resultado financeiro). A 
posição na E.ON é apenas financeira e serve de suporte para os pedidos de compensação 
ao governo alemão pelo fecho das minas de carvão.  
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 Ambiente regulatório 
 
Europa: A Comissão Europeia pretende atingir a neutralidade das emissões de carbono nos 
estados-membros em 2050. O objetivo da Comissão é transformar este objetivo num 
compromisso legal para os estados-membros e em 2023, analisar o progresso de cada um. 
Pretende também até 2030 que a redução de emissões de gases de estufa vs 1990 seja de 
55%. Vai ser revisto também o sistema europeu de trading de emissões, o que deverá 
resultar numa diminuição do número de certificados de CO2 no mercado.  
 
Hidrogénio: Em relação ao hidrogénio, um dos objetivos é atingir 6GW de capacidade de 
eletrólise em 2024 de modo a produzir 1 milhão de metros cúbicos de hidrogénio verde. 
Na Alemanha, o objetivo para 2030 é de 5GW de capacidade de eletrólise de modo a 
produzir hidrogénio verde com recurso a eletricidade limpa, com um contributo grande da 
energia eólica offshore. Para este objetivo fornecerá cerca de EUR 7 mil milhões em 
subsídios. Pondera-se também a criação de condições fiscais mais favoráveis à geração de 
eletricidade com intuito de produção de hidrogénio verde. 
 
Alemanha (Renewable Energy Act): Este plano que foi aprovado no parlamento alemão e 
entrou em vigor no início de 2021, estabelece que toda a eletricidade gerada no país em 
2045 terá de ser neutral em emissões de carbono. Para 2030, o objetivo é que 65% do 
consumo de eletricidade seja de fontes renováveis. Prevê-se um aumento de capacidade 
eólica onshore para 71 GW (+30%) e solar fotovoltaica para 100 GW (+85%) até 2030. Para 
limitar o impacto nos consumidores será limitada a sobretaxa de energia às renováveis em 
EUR 0,065/KWh em 2021 e EUR 0,060/KWh em 2022. 
Foram passadas também 2 leis no final de 2020 para aumento da produção de energia 
renovável (Offshore Wind Energy Act e Investment Acceleration Act). A Offshore Wind 
Energy Act tem como objetivo aumentar a capacidade de energia eólica offshore para 20 
GW em 2030 e 40 GW em 2040. O Investment Acceleration Act muda a legislação de modo 
a proteger os projetos de renováveis, nomeadamente ao excluir a hipótese do projeto ser 
suspenso automaticamente ao ser criada uma disputa legal sobre o mesmo. Estas disputas 
poderão também ser aceleradas de modo a aprovar ou não mais rapidamente o projeto. 
  
Alemanha - Processo de leilões de renováveis: o modo de funcionamento pressupõe que 
os participantes licitam o projeto e estabelecem um preço de venda de eletricidade. Se o 
preço de venda no mercado for abaixo deste valor, o governo compensa a diferença à 
empresa. Ganha por isso a empresa que apresentar o valor mais baixo. Em 2018 por 
exemplo a oferta mais baixa que conseguiu angariar um projeto foi de EUR 0/MWh. No 
entanto se estes não tomarem uma decisão final de investimento 24 meses antes de ser 
conectado o projeto à rede elétrica do país, pagarão uma multa mais elevada, de modo a 
desincentivar ofertas muito baixas que depois não se transformam em projeto em tempo 
útil. 
 
Alemanha – Diminuição do uso de carvão: A Julho de 2020 foi aprovada a legislação para 
redução e fecho de centrais de carvão no país, até 2038. Inclui subsídios para 
colaboradores destas centrais que possam perder o emprego, e para os consumidores, 
caso o fecho das centrais implique um aumento do preço da eletricidade. Foram criados 
subsídios para estimular a reformulação destas centrais de carvão, em centrais mais 
limpas. 
 
Reino Unido: O Reino Unido pretende também atingir a neutralidade de emissões em 2050 
com foco no investimento em energia eólica offshore (triplicar para 40GW até 2030) e 
hidrogénio (capacidade de 5GW em 2030). Foi alocado também GBP 1 mil milhões para 
projetos de captura e armazenamento de carbono. Em Outubro de 2021 anunciou a 
intenção de atingir neutralidade de emissões na produção de energia até 2035. 
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Polónia: A Janeiro de 2021 o governo criou uma legislação para apoiar com subsídios a 
construção de complexos de produção de energia eólica offshore, no Mar Báltico. O 
objetivo é aumentar o peso das renováveis na produção de eletricidade do país, de 14% 
em 2019 para 32% em 2030. Neste momento não existem turbinas na costa do país, no 
entanto existem projetos para uma capacidade de 10,9GW que deverão ser desenvolvidos 
ou iniciar operações perto de 2027. O subsídio será concedido numa primeira fase com 
recurso a contratos por diferença de preço, para 100.000 horas de geração com um 
período máximo de 25 anos. Se o preço de mercado cair abaixo do preço fixado pelo 
governo as empresas serão compensadas pela diferença, mas se ficar acima, as empresas 
pagam ao estado o excedente. Haverá um processo de leilão para este programa e a RWE 
já está a desenvolver o projeto FEW Baltic II de energia eólica offshore com uma 
capacidade de 350 MW. 
 
EUA: O governo aprovou e aumentou os benefícios fiscais para investimentos em 
renováveis. Estes projetos são subsidiados de acordo com 2 esquemas diferentes: PTC 
(créditos de impostos à produção) e ITC (créditos de impostos ao investimento). Nos PTC 
é atribuído um benefício fiscal por unidade de eletricidade produzida num período de 10 
anos. Os ITC têm por base o valor investido em cada projeto. Os projetos de energia eólica 
onshore da RWE são subsidiados pelo PTC, e como os atrasos na construção de alguns 
projetos se deveu à situação pandémica, o governo americano estendeu o período de 
construção (4 anos), de modo às empresas poderem beneficiar do subsídio. O governo 
decidiu também estender os subsídios ITC aos projetos solares. Assim os novos projetos 
de 2021 e 2022 receberão um benefício fiscal de 26% do valor do investimento. Para 
projetos que começam em 2023 o benefício baixa para 22%. Para projetos eólicos offshore, 
o benefício fiscal é de 30% do valor investido até 2026.  
 

 Certificados de CO2 

 
Certificados de CO2 da UE: Alguns certificados podem ser alocados de forma gratuita pelos 
governos de cada país no entanto esta situação é rara para empresas de energia. No caso 
da RWE, em 2020 apenas recebeu certificados gratuitos para 1,1 milhões de toneladas de 
CO2 de emissões. Apesar do preço médio por certificado ter sido EUR 25 por tonelada de 
CO2, a RWE através de futuros garantiu a um preço mais baixo estes certificados, 
constituindo para isso uma provisão de cerca de EUR 771 milhões no final de 2019 e EUR 
1,3 mil milhões no final de 2020. 
 
Certificados de CO2 Reino Unido: O programa de certificados de CO2 do Reino Unido foi 
implementado no início de 2021, dada a saída do Reino Unido da UE. Este programa 
substituiu os certificados da UE e efetua leilões de 2 em 2 semanas para que as empresas 
tenham a oportunidade de compra de certificados necessários. A RWE tem 10 complexos 
de geração de eletricidade através de gás no Reino Unido de 7GW no total, que produzem 
por ano 9,1 milhões de toneladas de CO2. 
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 Fecho das centrais de carvão da RWE 
Centrais de Lignite: A RWE tinha no final de 2020 8,5 GW de capacidade de produção de 
energia através de carvão de lignite.  De acordo com o plano alemão de fecho de centrais 
de carvão até 2038, a RWE fechou a primeira central de 300 MW no final de 2020, a 
Niederaussem D. Em 2021 antecipa fechar 3 centrais com 300 MW cada uma, e em 2022 
uma de 300 MW, outra de 120 MW e duas de 600 MW. Depois serão fechadas as centrais 
de Weisweiler de 300 MW (2025) e 2 de 600 MW (2028 e 2029). As duas últimas estações 
de 600 MW serão fechadas em 2029. A partir de 2030 terão assim apenas 3 estações de 
lignite de 1GW cada uma.  
 
Centrais de Carvão Duro: Para estas centrais a lei está a ser finalizada na Alemanha, mas 
incluirá vários processos de leilão que permitirão às empresas proactivamente determinar 
o fecho das suas centrais. As compensações entre 2020-27 serão entre EUR 89 mil a 165 
mil por MW de capacidade. A partir de 2027 as centrais ainda operacionais serão fechadas 
sem acesso a compensação e se até 2024, não houver um número suficiente de centrais 
fechadas, o governo pode impor o fecho obrigatório de algumas, sem compensação. No 
final de 2020 a RWE participou no leilão e fechou com sucesso as duas centrais Ibbenburen 
(794 MW) e Westfalen E (764 MW) recebendo EUR 216 milhões. Neste leilão ganhavam as 
empresas que pedissem a menor compensação por evitar cada tonelada de CO2 de 
poluição com a paragem de operações. O primeiro leilão bastante mais ofertas do que as 
11 aceites com uma capacidade de 4,8 GW. 
 
Minas de carvão: A RWE detém também minas de carvão que vão ser encerradas, com 
prejuízo para a empresa dadas as quantidades de reservas que vão ficar por explorar na 
mina de Hambach, mais de metade das reservas vão ficar por explorar e a floresta 
Hambach será conservada. A mina Inden será também encerrada perto de 2029, restando 
apenas a de Garzweiler que continuará a operar depois de 2030. 
 
Compensação à RWE: O estado alemão determinou uma compensação de EUR 2,6 mil 
milhões pelo fecho das operações de lignite, a serem pagos num período de 15 anos. Este 
montante já foi considerado nos ativos da empresa em 2019. No entanto, a empresa 
estima prejuízos substancialmente superiores a esta compensação, que inclui as ajudas a 
trabalhadores afetados. Este contrato já foi assinado pelo estado alemão, mas ainda 
necessita de aprovação da UE. Quando aprovado protegerá a empresa de processos 
judiciais em relação ao fechos destas minas e centrais de carvão no futuro. 
 
Compensação às regiões de produção de Carvão: O governo prevê subsídios de EUR 40 
mil milhões às regiões afetadas pelo fecho de centrais de carvão. Estes serão usados em 
infraestruturas (estradas e caminhos de ferro) e para centros de investigação. 
 

 Fecho das centrais nucleares da RWE 
Em 2010, o governo tinha estendido o período de operação das centrais nucleares, no 
entanto após o acidente de Fukushima em 2011, decidiu cancelar esta extensão e impôs 
medidas mais duras para o fecho das centrais. Em 2016, foi decidido pelo tribunal 
Constitucional que as empresas deveriam ser compensadas pelo fecho das centrais. A 
Setembro de 2020, foi decidido pelo tribunal Constitucional Alemão que as medidas do 
governo de 2018, para compensar o fecho de centrais nucleares não tinham sido 
implementadas, devido a erros de formalização. O tribunal deu assim razão à queixa da 
Vattenfall e influencia as compensações à RWE, E.ON, Vattenfall e EnBW.  Assim no início 
de 2021 o governo retomou o diálogo com estas empresas de modo a definir uma possível 
compensação. Foi decidido que relativamente à perda de 25,9 milhões de MWh que 
poderiam ser produzidos pela RWE, o governo irá pagar EUR 33,2/MWh (EUR 880 milhões 
no total). Este acordo passará a lei a 31 de Outubro de 2021, e a empresa espera assim 
receber este montante até final de 2021, tendo já contabilizado o mesmo nas contas a 
receber na primeira metade do ano. 
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 Leilões de fornecimento de energia no Reino Unido 
O Reino Unido tem desenvolvido leilões deste tipo desde 2014 para garantir que existe 
geração de eletricidade suficiente para o mercado nacional. 
 
A RWE participou em 3 leilões no RU em 2020:  
- No primeiro leilão no final de Janeiro, as estações de geração de eletricidade da RWE 
conseguiram pagamentos para um total de 6,5 GW de capacidade entre 1 Outubro de 2022 
e 30 de Setembro de 2023 por GBP 6,44 / kW (mais ajuste de inflação). Este preço é 
bastante mais baixo dos leilões anteriores. 
- No segundo leilão em Fevereiro, era para entrega de eletricidade entre Outubro de 2020 
e Setembro de 2021. No entanto a RWE já tinha em 2016 participado num leilão para este 
período (de GBP 22,5/kW), sendo este apenas para fazer face a uma reduzida quantidade 
necessária. A RWE submeteu apenas uma pequena oferta e não ganhou o leilão. 
- No terceiro leilão em Março, para o período entre Outubro de 2023 e Setembro de 2024, 
foi garantida remuneração para 6,5 GW de capacidade da RWE a um preço de GBP 15,97. 
 

 Leilões de energia eólica offshore no Reino Unido 
Em fevereiro de 2021, a RWE assegurou os direitos de exploração de 3 GW de energia 
eólica offshore em 2 locais na Dogger Bank no mar do norte. A RWE pagará assim GBP 
82.552 / MW (ajustado à inflação) por ano como comissão de opção até que realize a 
decisão final de investimento. Primeiramente será feito um estudo ambiental que quando 
aprovado permitirá à RWE iniciar o desenvolvimento do projeto e começar a pagar a 
comissão de opção. Depois de ter as licenças necessárias, a RWE poderá participar no leilão 
de subsídios do estado na forma de contratos por diferença (CFD), após o qual poderá 
tomar a decisão final de investimento. Aí a comissão de opção será substituída por 
pagamentos mais baixos do leasing do terreno. Se correr de acordo com o esperado, este 
projeto deverá ser iniciado no final desta década. Neste leilão em particular foram 
concedidas licenças para 6 locais offshore e com uma capacidade de até 8 GW. 
 
 

 Aquisições e Vendas 
Aquisição do negócio de desenvolvimento de projetos da Nordex: Em Novembro de 2020, 
a RWE adquiriu por EUR 396 milhões este negócio. Recebeu assim um pipeline de projetos 
de 2,7 GW de energias eólicas onshore e solares. 1,9 GW estão localizados em França e os 
restantes em Espanha, Suécia e Polónia. 
 
 

 Riscos 
 
Alterações climáticas adversas: No início de 2021, houve uma tempestade de gelo no 
Texas, nos EUA, que acabou por suspender a produção de energia eólica nos ativos da 
RWE. Como a empresa já tinha vendido através de forwards a energia que iria produzir 
nessa altura, teve de comprar a energia necessária no mercado para cumprir o contrato. 
Assim pagou um preço anormalmente alto que em alguns casos atingiu os USD 
9.000/MWh. O impacto foi entre EUR 150 a 500 milhões para a RWE. As cheias na 
Alemanha em 2021 obrigaram à suspensão de operações na mina Inden de lignite, e nas 
centrais de produção de energia hídrica nos rios Mosel, Saar e Ruhr. 
 
Aumento dos preços do gás natural e carvão: Estas são duas das principais matérias 
primas usadas pela RWE e assim um aumento dos preços acaba por deteriorar as margens 
da empresa. 
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