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Princípios de desenvolvimento sustentável do Grupo EDP
Aprovados em 1 de Março de 2004 e revistos em 31 de Maio de 2011

Princípios de desenvolvimento sustentável http://www.edp.pt/pt/aedp/sobreaedp/principiosepoliticas/Pages/PDS.aspx
A EDP procurará o equilíbrio entre os aspetos económicos, ambientais e sociais, através da aplicação dos seguintes
princípios:
1 - Valor económico e social
2 - Ecoeficiência e proteção ambiental
3 - Inovação

4 - Integridade e boa governação
5 - Transparência e diálogo
6 - Capital humano e diversidade
7 - Acesso à energia
8 - Desenvolvimento social e cidadania
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Grupo EDP – Boas práticas e comparação/avaliação internacional
Projetos e iniciativas colaborativas
Índices internacionais
Aferir e melhorar práticas
Gestão Transparente.Org
•
•
•
•

Diagnóstico: http://gestaotransparente.org/?page_id=392
Intervenção: http://gestaotransparente.org/?page_id=594
Orientação: http://gestaotransparente.org/?page_id=590
Monitorização: http://gestaotransparente.org/?page_id=596

DJSI/Ethisphere – inventário/questionário: muitos parâmetros sob avaliação e progressiva melhoria,
obriga a aperfeiçoamento, a evolução e até a antecipação
Exempla - http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/abordagemasustentabilidade/reconhecimento/Pages/Premios2.aspx
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Grupo EDP – Código de Ética

A materialização dos princípios de uma empresa traduz-se na actuação quotidiana dos seus
colaboradores, de acordo com práticas éticas, em geral consensuais mas que, por razões de adequada
divulgação, transparência e isenção, cada vez mais empresas optam por formalizar.
A sistematização destas práticas é também mais um meio de os nossos comportamentos poderem
mais facilmente ser aferidos e comparados, interna e externamente.




Código de Ética,
Regulamento do Código de Ética,
Avaliação e revisão periódica: (RCE 2012) (CE 2013) (RCE 2014)

Revisão 2013: Envolvimento/desenvolvimento/gestão da cadeia de fornecimento: definição mais
precisa e mais abrangente do que esperamos dos fornecedores/prestadores de serviços,
com especial atenção aos que atuam em nome da EDP junto de Clientes, Colaboradores ou
terceiros; estruturação das obrigações coletivas e dos compromissos individuais; reforço de
atenção: partes interessadas e comunidade.
Canais: reclamação/dúvidas; comunicação (escrever ao Presidente/escrever ao Provedor com
proteção e possibilidade de salvaguarda da identidade)
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Grupo EDP – Estrutura ou Sistema de Ética

Comissão de Ética do Conselho de Administração (2005)
Atualmente

Comissão de Governo Societário e Sustentabilidade
- Manuel Alves Monteiro (Presidente)

Comissão especializada do Conselho Geral e de Supervisão com competências definidas em matéria de governo societário,
sustentabilidade estratégica, códigos de ética e conduta, bem como de avaliação e resolução de conflitos de interesses:
http://www.edp.pt/pt/aedp/governosocietario/orgaosgovernosocietario/conselhogeraledesupervisao/Pages/GSCGOVSOCSUST.aspx

 Estatutos e Regulamento interno da Comissão
 Regulamento sobre conflitos de interesses

Comité de Ética
Funcionamento e organização: Comité de Ética do Grupo EDP + Comité de Ética Empresas

Provedor de Ética:
- José Figueiredo Soares
http://www.edp.pt/pt/aedp/governosocietario/etica/provedordeetica/Pages/ProvedorEtica.aspx
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Grupo EDP – Provedor de Ética

Provedor de Ética:
- José Figueiredo Soares
http://www.edp.pt/pt/aedp/governosocietario/etica/provedordeetica/Pages/ProvedorEtica.aspx

Canal direto de comunicação
http://www.edp.pt/pt/aedp/governosocietario/etica/provedordeetica/Pages/FormularioProvedorEtica.aspx

Provedor do Cliente
(entidade externa à EDP, independente e baseada em princípios de rigor, isenção e equidade
– critérios definidos e divulgados)
- Luís Valadares Tavares
http://www.edp.pt/pt/empresas/Pages/ProvedordoCliente.aspx

Canal direto de comunicação
https://provedordocliente.edp.pt/enviar_pedido
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Grupo EDP – Provedor de Ética

Atividade do Provedor de Ética: relato externo

Anteriormente: Resenha incluída no Relatório Anual

Atualmente, 2012: Relatório Anual do Provedor de Ética
«Partindo da prática anteriormente instituída, procurou-se que este Relatório pudesse já dar
resposta às novas necessidades identificadas em matéria de relato externo, bem como incorporar as
melhorias que, ao Provedor de Ética, foram sendo sugeridas neste domínio»
http://www.edp.pt/pt/aedp/governosocietario/etica/EDP%20Documents/Rel.Provedor_%C3%A9tica_PT_Final_v2.PDF
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Grupo EDP – Matriz de materialidade
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Grupo EDP – Princípios e Valores
“Ética e Integridade são condições indispensáveis para o sucesso sustentado das estratégias de negócio
definidas e para o exercício de uma cidadania responsável, domínios onde a EDP pretende continuar a
afirmar-se pela exemplaridade.

Os princípios e valores pelos quais pautamos a nossa acção encontram-se definidos nos
compromissos públicos
que voluntariamente assumimos, nas políticas e procedimentos que adoptamos e, de forma mais
abrangente, no Código de Ética EDP.

É relativamente a estes princípios e valores que avaliamos a dimensão ética das acções executadas pelas
pessoas da EDP ou por terceiros, agindo em seu nome, em qualquer dos domínios de actividade e geografias
onde o Grupo EDP está presente.”
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Grupo EDP – Compromissos públicos
Práticas de sã concorrência
http://www.edp.pt/pt/aedp/sobreaedp/principiosepoliticas/Pages/PraticasSaConcorrencia.aspx

Declaração de Compromisso

A EDP adopta práticas de responsabilidade e integridade empresarial, em matéria de conformidade com
a legislação da concorrência, de acordo com as melhores práticas de ética, integridade e sã concorrência,
nomeadamente quanto à proibição de práticas restritivas e à disciplina aplicável às operações de
concentração de empresas.
Política de Diversidade
http://www.edp.pt/pt/aedp/sobreaedp/principiosepoliticas/Pages/PoliticaDiversidade.aspx

> Promoção do respeito mútuo e da igualdade de oportunidades perante a diversidade.
> Reconhecimento das diferenças como fonte de fortalecimento do potencial humano e valorização da
diversidade na organização, na gestão e na estratégia.
> Adoção de medidas de discriminação positiva e de sensibilização interna e junto da comunidade com vista
a uma efetiva realização e eficácia da política de diversidade.
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II - GestãoTransparente.Org – apresentação do Projeto
Guia prático de gestão de riscos de corrupção nas organizações
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II - GestãoTransparente.Org – Objetivos
Gerais
Iniciativa colaborativa de prevenção da corrupção e promoção da transparência
Partilha de valores de integridade, responsabilidade e transparência
Específicos
Disponibilizar um instrumento:
• interativo
• gratuito
• de linguagem acessível às empresas e ao público

Guia prático
Prevenção de riscos de corrupção
Boas práticas de gestão transparente
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II - GestãoTransparente.Org – Participantes
Parceiros
• ANA, CEIIA, EDP, EPAL, INTELI, MICROSOFT, MTS, REN, SIEMENS

Colaboradores
• CARRIS, CP, ISTEC, METRO

Observadores
• Conselho da Prevenção da Corrupção, DCIAP, Universidade do Minho

Aderentes
• Autodeclarações de adesão às boas práticas propostas pelo GT.Org
– abertura a empresas e organizações
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II - GestãoTransparente.Org – Simulador
O Simulador Gestão Transparente.org é
uma ferramenta interativa, dinâmica e
prática de apoio à gestão de riscos de
corrupção da organização.
Objectivo: aferir o nível de risco a que a
organização está exposta […]
O utilizador preenche um Questionário
para caracterizar a organização, a sua
envolvente e os seus parceiros
O grau de exposição ao risco de
corrupção é determinado através de:
- Filtros para estratificar os níveis de riscos
- Cada parâmetro em variável quantitativa
- Ponderação das variáveis chave
- Escala crescente de nível de risco
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II - GestãoTransparente.Org – Proposta de melhoria, medidas, práticas
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II - GestãoTransparente.Org – Glossário
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II - GestãoTransparente.Org – Enquadramento teórico e jurídico
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II - GestãoTransparente.Org – Documentação, bibliografia, webgrafia

DSA

II - GestãoTransparente.Org – Lançamento público em Dezembro 2012
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II - GestãoTransparente.Org – 2013: Consolidação e divulgação

Disseminação interna e junto da cadeia de fornecimento e dos
parceiros das entidades Participantes
Apresentação do Projeto GT.Org em eventos e iniciativas
públicas, associativas ou corporativas – seminários, formação
Atualização de conteúdos e notícias
Análise de novas iniciativas

Assinalar o 1º aniversário e balanço
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II - GestãoTransparente.Org – Ações anticorrupção

Assinalar o 1º aniversário e balanço: evento GT.Org a 3 Dezembro,
também no âmbito das ações anticorrupção
Global Compact
Princípio 10

As empresas devem combater a corrupção em todas as
suas formas, incluindo extorsão e suborno
• OCDE
• Convenção das Nações Unidas
• Transparência Internacional

9 de Dezembro - Dia Internacional Contra a Corrupção

DSA

Obrigado pela
atenção

éticaedp: somos o que fazemos
DSA

