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TERMO DE ACORDO COLETIVO - PLR/2022

Por este Instrumento portlculor e r»a mehof formo de dreito. de um lodo
o empreso EDP GOIÁS S.A., Inscrito sob o CNPJ n' 07.779^9/0001-73.
com sede no Avenida Cotapó. n* 1723, Sonto Genovevo. Goiãnio/GO.
doravante denomlnodo EMPRESA, neste oto, representado por seus
Direlores aboho ossiruidos. e. do outro lodo. o SINDICATO DOS
TRAIALHADORES NAS MDÚSTRIAS URtANAS NO ESTADO DE GOIÁS,
Inscrito no CNPJ n* 01.642.594/0001-05, com sede na Ruo R-2 n® 210.
Setor Oeste. Golôn!o/GO. dorovonte denomir>odo simplesmente de
STtUEG. neste oto. reF^esentodo por seus Diretores obcfxo orados,
fico estabelecido o presente Acordo, visondo dtscipSnof os cor>diçôes
e critérios de porticipoçõo dos err^xegodos nos resultados do empresa,
em conformidade com o disposto no inciso XI. do art. 7* da Constítuiçõo
Federal, bem como na Lei n® 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que
se regeró pelas seguintes cláusulas:

PXEÁMRULO
CONSIDERANDO:

L a eMstèfKàa de interesse mútuo na celebração do presente Acordo, corrro forma de pôr temrro às
negociações da Portic^çõo rx» Lucre» e Resultados relativos oo exercício 2022;

H. que os dóusulos e cortdições oqui estobetecidos sõo fruto do Rvre r>egocioçõo entre os sigr>atáríos.
representando o consenso obtkJo:

HL que o presente Acordo só se opfco única e exctuslvomente aos empregados admitidos pela 5)P Goiás
a porKr de 07/02/2022, bem como aos empregados que assinarom o Termo de Migração do Pkvio de
Ccnelro e Remur^eraçõo (f*CR) da CELG-T poro a PoEHca de Remuneração do Grupo EDP.

fV. que o volor referèixría estabelecido poro o pogomento da PLR/2022 (valor target) é de 2.0 salários
poro 100% de atingimento das metas estabelecidos. Sendo 1,5 solórlos paro 80% dos metas e 2,5 salários
para 120% dos metas.

V. que os partes signatários mconhecem e corxioKjrxn rw celebração do presente Acordo.

Oáusiiia PilmMra - Dellnl^es dos termc» e ImScodorM:

a) Gri^oEOPS/A
Grupo EDP S/A. trotou de empreso controladora dos derrx^ empresas do Grupo ffiP. Os
mdkrodores do Grupo sôo obtidos por hdices firxinceiros e de performonce em sustentat)idade.

b) Grupo H)P Brasl
Grupo Energias do Brosl. constituído por errpresos controladas nas áreas de distribuição,
comerciaízoçòo, transmissõo e geraçõo de energia. Os indicadores do Grupo são obtidos peki
consofdaçõo dos resultodos das empresas controladas.
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c) Unidode de Negócio / Emp««i distribuição. comerdoíMçao. Ironsmos^
Coda romo de atividade do Giupo ^ Negócio / Empreso sâo obtidos petogemçõo de energio. Os ^dode de negócio.
consoídQçõo dos Wormoções dos empresas que compoem
d)AreomocessM (oireloria ou Gerência Executiva ou Gerènda
Eqüivale o área de totoçâo do colobotodor (OIrerona ou
Operocionol). no estruturo hierárquica do empreso.

». ->• • • °
superior imediato, no momento do ovoSoçõo de desempenho.

Ss^^IJÍ^rdr!^^ foram estrotilicados considerando a tilerorquia funcional do Grupo Energias do
Brasil

Uderonço
ExecuHvo

Diretores

Gerência Executiva

Uderonço Gerentes OperociorKris
Correto Y Fsperiolstas e Consuiíores

Operocionol
Profissionais técnicos (nfvei superior e segundo grau técnico), admirustrotivos
e operaciorKJts

Metos poro composiçdo do fridice Global - Grupo B)f BrosH

a) EBm>A - EDT
É o hdicador que mede o potendcl de geração de caixa do negócio, obtido pelo lucro do Grupo
S)P no Brosi. antes de juros, impostos, depredoçõo e amortízoçâo.

b)PMSO-B>P
É o ndkrador que mede os gostos com despesas operociorKiis (PMSO: pessoal/
material/sefviços/outros) do ̂ upo EDP.

c) Cash Flow OperoctondÉ o mdkiador que mede o fhjxo de caixa operacional do grupo H)P.
d) Lucro liquido - EDP

e) Capex sem TransrrdssãoÉ o indicador que mede os investimentos dq empreso (orçqdo x reobado).
O Capex da TTonsmissão sem JOA

em construção inhas de transmissão
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g) Experiência do ciente ^ r^e/-^
.  DEC e FEC: Tem por objetivo medir o índice de eficiência da qualdode técnico do DEC

(duração equivalente de interrupção por unidade consumidora) e do FEC (freqüência
equivalente de intenupçõo por unidade consumidora) das Distribuidoras (São Paulo e Espmfo
Sonto); _

•  ISQf (índice de Satisfação de Qualdode Percebida): é o fndice que leva em constderoçõo a
pesquiso ISQP (índice de Satisfação da Qualdode Percebida) das Distribuidoras (Sâo Paulo
e Espirito Santo);

.  Solfsfação dos Cientes nâo legulodos - EDPC (Trodlng): É o índice que levo em consideração
o pesquiso de satisfação junto de agentes da comerciofecdoro;

•  SoHsfaçâo dos Cientes - NPS: É o índice que levo em consideração o pesquisa de satisfaçõo
junto aos cientes do Solor. Energia e Serviços:

h) Performance em ESG - fnvtronmetol (Ambiento!. EX Social (Soclol. S) e Governance (Governança.
•  tSE Global; índice de melhoria frente aos requisitos de ESG;
•  Roting COP (Carbon DIsclosure Pr<4ecf): índice de melioría frente aos requisitos de ESG.

I) Etelèn^ ̂ seractonol
•  Perdos Totais (ES e SPX é o soma das perdas técnicas e das perdas não técnicas;
• Copocidode Instaloda Acumulada (MWp); troto-se da quantidade de nr>egawatts-plco de

instalações de painéis fotovoítaicos (energio solar) efetuados através da empreso EE>P Grid;
•  OísporM>ffdade da Transmissão (tronsformador e reator de Enha);
• Usponibfldade Hídrica: é o índice que levo em consideração os dados apurados nos últimos

êO (sessenta) meses de operação nos urúdodes hídricas;
•  Dtsponibildode Térmico: é o ndice que levo em consideração os dados apurados nos últimos

12 (doze) meses de apuração na unidade térmica.

J) IDF - Motertols/Servfços
É o in^adof que levo em consideroçõo o fndice de Desempenho de Fornecedores (IDF)
^belece os <*elnzes paro monitoromenio do performance dos (omecedotes de moferiais e
serviços através do opficaçâo do IDF.

k) IGCA (índice Global de Complance e AudRorfa Interna)
Percentucri de imptementoção dos recomendações de ouditorio;
ercenlual de aceite do código de ética dos colaboradores próprios-

O Diversidade e Inclusão
Esle indfce é composto pelos 3 indcodores otjoixo:

Percentual de mulheres em corgo de (deronço;Percenluol de diversidode nos coniroloçôes-

m) Segurança do Trabalho
•  Toxa de Grovldade Total (próprios e tercebmV a « i -3

novidade de ocoirêncios de ocidentes dos cdoborL"^"'^" ° redução da
'«"•'•''«íuêncta Total (p,6prfo,.t«^w^°^^^^
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n) IGI (fndtee Globol de Inovação]
Esta meto é composta dos seguintes indicadores:

•  INNOVEX-Percentuol da ROL Investido em Inovação;
•  Novas Soluções e Tecnologias com startups com profetos aprovodos (provos de conceito,

pilotos e contratos comerciais.

o) Pesquisa de Cima - Engajoirmito e Suporte OperoclorMd
Esto meto é composta dos seguintes indicadores:

•  Suporte Operoclonak evoluçõo foce aos 3 últimos anos / evofuçôo compcxodo às empreses
High Performance CompQr)iei:

•  Engqjamento: evoluçõo foce aos 3 últimos anos / evolução comparada òs empresas Hígh
Performance Comparvey

p) indtee de Moluridode DlgRal da Universidade Cotólco de Usboo (IDX) Junto a DGU
Este iíKicador tem como objetivo ovoKar o rJvel de maturidade digital da EDP BrasM.

Metos para composição do índice GIoImiI • Unidade de Negócio/Empresa (EDP Golós S/A)

a) EBT3DA
É o Indkrodor que mede o poterKíaí de geroçõo de caixa do negócio, obtido pelo lucro do
empresa, antes de juros, ènpostos. deprecíoçõo e aiDortizoçõo.

b) Uicro liquido
É o resultodo do rec&ta <H>eradonal merios os custos (gerenciáveis e nõo gerertcióveis) e a dedução
cJos impostos e amortizações.

c) PMSO
É o indicador que mede os gastos com despesas operacionais (PMSO: pessoal / material / serviços /
outros) da empresa.

d) CAPEX
É o indicodor que mede os efetivos pagamentos referentes aos investimentos do errmresa do
período.

e) Cosh Fksw Operacional
É o mdtcodor que mede o fhjxo de caixa operocionai.

I) OIsponIbHdade da Trammfssõo (transformador e reator de Unho)
equipamentos do Transmissão poro ofuação de

mínutenX ' Contiobilidqde e cpnsequentemente aumentar a quolidade de

T  P" •"dhponlbMode)
°  P^ejomento e manutenção com bose em
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h) QuoMod. d. Op^oçao ("O"»'» „ _ documentos eloborodos pelo ANEEL e normotlzom

Ouoldode de eoerota. poro corooo«*mos onossor
OO cfente Oiswbutçôa

no Brosü. otiogindo o obfefivo de preseivoçôo do melo omtjlonle.
„ Ou,n««.. d. AÇO.. Socteomb..n.oU reoEsado. (# contdbulça.. com hstdulçôm no enfomo
O mS^^ist. poro quon.i5c« os oçOes socioh a InslltuIçOes baneficlodos com lnvest.nento do
Tronarnssõo no município.

k) BCTrtmsmbsôo
índice de merKxki frente oos requisitos de ESG.

I) TG-Ioxo de GravWode Total (próprio e terceiros)
É o kxScodor que viso medir a taxo de gravidade de acidentes com e sem ofostomentos.
m) TF~Toxa de Freqüência Total (próprios e terceiros)
É O ncícodor que viso medir o redução da freqüência de ocorrências de acidentes com e sem
afastamentos.

n) DIvcnidode e Inclusão
Este rxtce é composto pelos 3 Indicadores abaixo:
•  Percentual de mulieres em cargo de Kdefonça:
•  Percentuol de diversidade nas controtaçòes:
• Percentual de vogas fechados com profissiorKBS negros em cargos de ideronço.

dousuta Segundo - Obfcllvos e Critérios.

A pcrtidpoçõo dos err^egodos rios resuHodos do Empresa, referente oo otk) de vigèncio de 2022.
rxK termos do Lei n* 10.101, de 19 de dezembro de 2000, está corKjíctor>ada e se regerá pelo
resiêtodo obtido em quatro direciorKJdores. com pesos e Indicadores de mensuroção retadortodos
o coda um deles, conforme tabela oboixo:

COUBOkADQkgS

Direclofiodor Peso
BI H^ienor e segundo grou lécrtco|. odrr

tadtaodor
Grupo EDP S.A. 5% Financeiros e Sustentabíidode
Grupo Energias do Brasí 10% FInonceiros e Técnicos
Unidode Negódo / Empresa 27% Financeiros e Técnicos^eo iiQtoçõo) / Processos

Tíbietivos IndMduoís
29%

29%
Quontttotivo de Equipe
Quantitativo Individuol
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Kfcelores e o-ínc» «ku^oI: UÍ—X. l0««<«« opewionofc): Om^ r |«p«ic«» e
Mreclonodor Peto Indicodor

Grupo EDP S.A.
75X*

Flnoncelros e Suslentobidode

Grupo Energios do Brasü FInonceiros e Técnicos

Unidode Negócio / Empresa Financeiros e Técnicos

Objetivos mdtviduois 25% Aprectaçôo Global
•« petceftfütíj dos pesos voitam contorne o respecttvo corpo

o Cfitéfto de apuração do Participação nos ReiuHodos pfevô que somente serflo considerodos para
mensuraçâo de valores, os indfcadores situados entre o mWmo de 80* e máximo de 120*.

Clóinuki Tercefra - WrwHonodor - Grupo Eneroios do Ifotll

O DreciorKKior - Grupo Energias do Brasil será composto dos indicadores (A) EBÍÍDA. (è) PMSO: (C)
Cash Ftow OperociorKd; (D) Lucro Liquido: (E) CAPEX sem Transmissão; (F) CAPEX do Tronsmissão sem
MJC (G) ExperiérKia do CSente; (H) Performance em ESG (I) Eficiência Operacional; (J) IDF - índice
de DesenvoMmento do Fornecedor (K) IGCA- índice Global de Complonce e Auditório Interno: (L)
Diverstdode e mdüsão: (M) Segurança do Trabot»; (N) índice Globol de Inovação: (O) Pesquisa de
Cfrna - Engo|omento e Suporte OrgonizociorKjl e (P) (rxíce de Moturidode Digital do Universidade
Cotólca de üsboo (IDX) junto o DGU. com pesos equivalentes, apurados a partir de resultados em
rekiçôo aos objetivos do Grupo Energias do BrosS.
Para corrposiçâo do cólculo do Resultodo dos Incficodores o DireciorKidor - Grupo Energias do Brasil
terá os seguintes pesos, conforme o grupo funcionot:

Cdaboradoret: Profissionois técnicos (nível superior e segundo grou técnico), odministrotivos e
operocionais

EDP BRASIL - Coroos até nfvel Sênior
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Dcmob Nfveb: Uderonça Executiva (cftetores e executiva), Udefonço (gerentes operock)rx»s).
Correra Y (espectabtos e consuttcras)

EDP BRASIL - Carreiro Y e Acima
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Oóvsuki CKMrto - Btrectonodor > Unidade de N^ócio/EmpreM

O DiredorKidor - UrMode de Negócio/Empreso será composto pelos ndicodores (A) QTtDA. (I)
Lucro Liquido. (C) PMSO. (D) CAPEX, (E) Cash Flow Operodonol, (F) Disportbíldode do Transmissão
(transtormodor e reator de inha. (G) Garmtia da Receita (PVi - Parcela Variável por
IndBpontoddade), (H) Ouafdade da Operação (PROOlST): (I) Quantidade de Fontes Renováveis
Implementadas nas Instoloções: (J) Quantidade de Ações Socíoombientas Reoizados
(«contribuições com instituições no entorno do pro|eto); (K) ISE Transmissôo; (L) TG - Taxa de
Gravidade Total (próprios e terceiros) e (M) TF-Taxa de Freqüência Total (próprios e terceiros) e (N)
Diversidade e Inclusão, com pesos definidos, apurados o partir de resultados em relação aos
ok^tívos da empresa.

Poro o c^cuk) do Resultado dos «ndkradores o Dírecior>ador - Ur^idode de Negócio/Empresa terá os
seguintes pesos, conforme ̂ upo fundor>d:
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C<ai»ad<»«: P«*stonoh >écnteos sup-tor e segundo fl-ou técnteo). admWsIroltvos e
operodonois

EDP Golós - Carreiro Y e Admo
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Demais Níveis: Uderonça Executiva (<firetores e gerência executivo). Uderonça (gerentes operacíorK»s).
Carreira Y (espedoistcis e consultores)

EDP Goiós - Carreira Y e Adma
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Clói»ulaQuln!o">Dlreclonodor-Areo
o D^cionodo, - Areo será composto por dois objetivos propostos pelo gestor do óreo e oprovodos
pelo Diretor.

os Objetivos rsegociodos deverõo ser cumpridos no mesmo período de competência do opuroçôoResuriodos e lerdo pesos negoclodos entre os portes. No ousencro desto
definição o composiçôo dos pesos seguirá conforme oboíxo:

Areo Pesos

Objetivo 1
lOOX

Objetivo 2

Poro o côlcuto do ResuMado dos Indicadores o Diredonador - Área terá os seguintes pesos, para
coda grupo tuncíond!

Grupo Funcionol Peso Dtrectonodor

Coloborodor 29%

Democnrv^ Não se opfca

Oóusuia Sexta - Mectonodor - Objettvos kidMduois

No época do avoiaçâo de desempenho, o superior imediato negociará com cada cokiborodor
dois Objetivos hdivíduais. Já os Coruuttores/Especlafstas e demais cargos de níveis acima os objetivos
iKfivkJuois seròo medidos através dos resultados da execução de projetos e avaKadc» por um
cdegiodo mediante uma ferramento de apuração denominada "Apreciação Gtobal".

Os objetivos negociados deverõo ser cumpridos no mesmo período de competêncio do apuração
da Parfeipaçõo nos Resultodos e terão pesos negociados entre as partes. Na ausência desta
definição a composição dos pesos seguirá confom» abaixo:

Obfellyos bMSvMuati Pesos
Objetivo 1

100%C%^etivo 2

<5n»po Fwndoiiol Peso Deedonodor
Coloborodor 29%
Demais níveis 25%

Caberá ao superior imediato ovaíor o percentual rte ^
"eaockxJos. segundo os seguintes critérios: cumprin^fo dos objetivos individuais
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% Cirniprimento doi
Objetivo»

Menor que 60%

De 80% até 99%

100%

Moior 100% até o
Imite de 120%

Crttério de Apuroçfle

Incfivlduois
rninhofodor Dafc'?Mr"*? ̂  objetivos:
será apicodo redutor de valor equivalente ao percentual de cumprinrento
dos Objetivos Individuols-
rnlnhorodor obtetivos:
Será cwsiderodo o incticodor integro!
<;;ninborodor ^
Será considerado um muHlpIcador de vokx equivalente ao percentual de
cumprimento dos Objetivos indMduols. Bmitodo o 20%.

aóusuki Sétimo - Aporoçâo do Porticlpoçõo nos tiesuftodoi

o) ftesuiododoslndlcodores-tl
O Resuitodo dos bKficodores - RI será apurado considerondo os resutiodos dos Dreaonodores e
Incficadorese seus respectivos pesos:

RI = I DiedoTKsdor + Dkecionaóor + Direcionodor + Direciorrador * Dtecionador 1+ 0^
[prupoS-A. Grupo Brasil Un. Neg./Empreso Area Ofc^. Irvjividuc1̂

b) CóÊaáa do Porttelpaçôo nos tesuRodos
O cálculo do número de salános, o ser apfcado sobre o salário base dos colaboradores (més de
referèr>cio dez/2022) poro apuraçòo do volor da Porticrpoçâo nos Resutiodos. será efetuado
apficoiyjo-se a seguinte fórmula:

No. SolàriesPlt |ti-aqxiZ5-i.$)

1120-801

Somente receberá Participação n<» ResUtodos o trabatirador que obtiver resultado dos indicadores
- RI igucti ou superior o 80% (oitenta por cento) da meta.

Oóusuki ORova - BegMMade

O volor da Portic^ção nos lucros e Resultados hora negociado será devido única e exdusvamente
COS empregados admitidos pela EDP Goiós o partir de 07/02/2022 e oos empregados que assinaram
o Termo de Migroçõc do Plano de Correira e Remuneração (PCR) do CELG-T poro o Polrtica de
Remuneraçõo do Grupo EDP. ativos na EMPRESA. Inclusive òquetes cedidos com ônus. com contrato
efetivo de trobolK) em 2022. respeitado o propcrclonoldade poro os odnrtitidos. afastados,
aposentados e demitidos e que tenham trabohado no mínimo 03 (três) meses durante o or>o de
2022.
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Aos cotobofodores cotSdos com ônus. o >^áoí o sw pago do PLR devefó considefor o percentucri
médio opumóo no resultado dos ctírectoríodofes.

Pm o cólcuto do proporcionoidode. conskJeror-so-á como mès IntegroL o froçôo iguoi ou superior
a 15 (quírue) dku.

Pwa cálculo do período trabohodo, seráo descontadas as ausônclos relocionodas abaixo:

^ Falta não abonodo;

✓ Afostamwito pof irxjuCTto odmirxsírotivo:

y Suspensôopormecidor^ciplnar:

^ Cessõo-Pagcvnento suspenso:

V UcefKO sem vencimentos:

^ Redusâo:

^ UcençG para mofKioto eletivo:

^ Ucenço para componho eleitoral.

As ousèrKsas decorrentes de atestado médico até 15 cfios somente serõo d^ccxttodos quando
houver mais de uma ocorrência deste tipo no orto.

No coso de d^msõo por justa causo o err^egodo não faró jus a quotquer valor o titulo de
partidpaçõo nos resultados.

Cláusula Nono - Doto Pagamento.

O pag<ynento da Partidpaçõo nos Resiitodos ocorrerá até o dia do crécfito do satárto do mès de
abri de 2023 ou até qiáize dos após a aprovação dos recitados firKSiceiros do exercício er^cerrodo
em 31 de dezembro do período vigente, pelo Assembleio Geral Ordtr>ória - AGO da Ene^ios do Brosâ
S.A.

Jó os demitidos enquodrodos dentro dos critérios de elegibidade citados no clóusula dédma.
receberão o pagamento da PLR até o dia 31 de maio de 2023.

Clóusulo Décimo - Competência

Seró competente o Justiço do Troboho poro exame e deiberaçòo de controvérsias resultantes do
apTicoção do presente Acordo Coletivo.
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Oóuwla Décima Wmeka-DHpojtçÔMGercrii,

O pagomento desla porticipoção. previsto no Lei n* 10.101. de 19 de dezembro de 2000. não
integrará o remur^eroçâo poro quaisquer efeitos. lrH:tuslve o prirtcípfo da habitualdade. bem cwno
f>õo se constituiró em base de lr>ddér>cia de qualquer encargo trobc^ta ou prevlder>ciário.

Golônío, 7 de julho de 2022.
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