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O nosso propósito
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Our energy 
and heart
drive a better 
tomorrow

A EDP desenvolve a sua atividade em 29 mercados, com 

colaboradores de 56 nacionalidades, estando cada vez mais 

diversa em experiência e culturas. Somos hoje uma empresa 

global, alinhada num propósito e comprometida em capacitar 

e respeitar as nossas pessoas, e a proporcionar um amanhã 

melhor às atuais e futuras gerações.

Em 2015 foi definida a Agenda para o Desenvolvimento 

Sustentável 2030 das Nações Unidas, constituída por 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Desde 

então, países, empresas e sociedade civil têm sido desafiados 

a definir estratégias e medidas concretas que promovam o 

desenvolvimento social, económico e ambiental sustentável. 

São vários os ODS que visam responder a temas relacionados 

com a diversidade e inclusão – igualdade de género, idade e 

relações intergeracionais, minorias, inclusão das pessoas com 

deficiência, diálogo e religiões, orientação afetivo-sexual e 

condições e desenvolvimento económico. É preciso atingir estes 

objetivos para um futuro mais pacífico, justo e inclusivo.

Para a EDP, a diversidade e inclusão assumem um papel 

decisivo neste caminho, não só a nível de direitos humanos, mas 

também da nossa capacidade de progredir, inovar e cumprir os 

nossos objetivos estratégicos enquanto organização. 

Neste âmbito, comprometemo-nos a atingir 30% de 

representação feminina em geral e em posições de liderança até 

2025. Nos últimos anos temos progredido a este nível, com 27% 

de representatividade feminina atual na nossa força de trabalho 

e em posições de liderança. 

Continuamos também focados em atrair e reter talento através 

de processos inclusivos, promovendo uma experiência equitativa 

e centrada nas pessoas, conforme espelha a inclusão da EDP no 

índice internacional Bloomberg Gender-Equality.
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Neste sentido, este Plano para a Igualdade de Género 2022-

2023 contempla um conjunto de iniciativas que devem ser 

continuamente aplicadas, refletindo o papel ativo, transformador 

e decisivo que pretendemos ter no desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Mais um passo para que 

possamos mudar, já hoje, o amanhã. 

Miguel Stilwell d’ Andrade

A EDP e o futuro sustentável

O ano de 2020 não ficará apenas marcado pela entrada numa 

nova década. É a década, segundo as Nações Unidas, para a 

Restauração de Ecossistemas, uma referência à importância 

de combater as alterações climáticas, deter o colapso da 

biodiversidade, melhorar as condições de vida e subsistência das 

pessoas em todo o mundo.

Alinhado com esta urgência, também a EDP, apresentou um 

Plano Estratégico 2021-2025, que reforça a ambição em liderar 

a transição energética, com o objetivo de se tornar uma empresa 

100% verde até 2030. Este plano assenta numa estratégia de 

1) crescimento acelerado e sustentável, 2) com uma visão de 

uma organização preparada para o futuro e 3) com rentabilidade 

atrativa e excelência nos indicadores ESG (Environmental, Social 

and Governance). Este é um novo posicionamento materializado 

na nova assinatura global da marca – Changing Tomorrow Now.

Assim, a nossa nova estratégia mais do que objetivos a atingir, é 

uma afirmação de quem somos enquanto empresa – liderando 

a transição energética para criar valor superior, por isso este ano 

reestruturamos a nossa marca com uma nova imagem e um novo 

propósito – “Our energy and heart drive a better tomorrow”. 
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As nossas pessoas
As nossas pessoas entregam a sua Energia (Energy) e Coração 

(Heart) para impulsionar (Drive) um futuro mais sustentável e 

inclusivo (a better tomorrow). Sob este propósito que nos junta 

e carateriza, identificamos uma série de competências que nos 

capacitam para esta missão desafiante. Estas competências 

fazem parte de quem somos e acima de tudo de quem queremos 

ser, comprometendo-nos também com o desenvolvimento 

constante das mesmas. 

Na EDP...

Our energy and heart drive 
a better tomorrow

Trazemos a nossa… 

Energy
Traduz a nossa força, o nosso legado e o 

que nos motiva a entregar continuamente 

energia verde 

Heart
Realça as nossas pessoas e o seu papel 

fundamental na entrega dos nossos 

compromissos aos nossos clientes, 

parceiros e comunidades 

Drive
Reflete a nossa ambição e liderança na 

concretização da mudança 

Fazemo-lo através da… 

Confiança 

Resolução de  Problemas 

Curious learning

Efficiency

Autoconhecimento

Colaboração 

Consciência 

Abertura 

Orientação para  o Impacto

Visão de Futuro 

Coragem

Abraçar a Mudança 
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We walk our talk to make 
positive change happen

Together we solve problems 
creatively and effectively 

A diverse community behind 
our common purpose drives 
us further

We equip people to do

13
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Como vivemos a diversidade

Em 2020 revimos a agenda estratégica dos temas de Diversidade 

e Inclusão (D&I), resultando num documento estratégico - D&I 
Roadmap to an Inclusive Workplace – que materializou o 
diagnóstico e progresso das várias dimensões e indicadores relativos 
à Igualdade de Género, à Inclusão das Pessoas com Deficiência, das 
Gerações e Culturalidades na EDP, identificando desafios concretos 
que impactam o progresso destes indicadores, o posicionamento 
dos temas de D&I na EDP, e um plano de ação transversal até 2022 e 
metas internas e públicas concretas até 2025.

O Inclusion Office surge, assim, como forma de consolidar todas 
as medidas a que a EDP se propõe nesta matéria, propondo um 
modelo de governo mais holístico, com maior capacidade de 
centrar as especificidades dos temas de diversidade e inclusão e 
com responsabilidade de:

 i. fazer a gestão de projetos transversais que asseguram a 
continuidade das parcerias, compromissos, iniciativas e projetos 
internos; e,

 ii. dinamizar as Inclusion Waves, equipas multidisciplinares 
constituídas por colaboradores EDP de várias empresas, géneros, 
gerações e grupos etários que pretende fomentar a reflexão e 
a definição de planos de ação no âmbito dos principais eixos 
estratégicos de diversidade e inclusão do Grupo. As Inclusion 
Waves materializam a intenção da EDP em tornar os temas de 
D&I cada vez mais disseminados na organização, possibilitando 
um maior envolvimento e colaboração de todas as pessoas e 
orientando o investimento cada vez mais numa perspetiva de 
impacto e de valorização de medidas que promovem o sentimento 
de inclusão e pertença.

Num período também marcado por uma pandemia, que obrigou 
o mundo a reinventar-se, deixando fortes impactos económicos e 
sociais que terão impactado alguns progressos, por exemplo em 
matérias de igualdade de género, sabemos ser desafiante o caminho 
na recuperação e na reconstrução de sociedades mais resilientes.  

Assim, e com especial atenção para as matérias de igualdade 
de género, a EDP tem mantido e reforçado as suas práticas e 
medidas, reconhecendo que homens e mulheres têm papéis 
profissionais igualmente importantes, independentemente 
das áreas e níveis hierárquicos, em condições de igualdade 
de oportunidades e, por conseguinte, possuem experiências 
e perspetivas diversificadas que podem beneficiar a EDP, ao 
trazer uma abordagem mais completa à organização.

Para a EDP, a igualdade de género reveste importância 
civilizacional, enquanto corolário da igualdade de direitos, 
de liberdades, de garantias, de oportunidades e de 
reconhecimento entre homens e mulheres, permitindo ainda 
que se potenciem competências e conhecimentos pela 
inclusão de todos, promovendo um melhor ambiente de 
trabalho e motivação e, consequentemente, maiores níveis de 
produtividade e de retenção de talento.

A EDP está, assim, comprometida em garantir a promoção e 
incorporação de uma cultura de diversidade e inclusão baseada 
no respeito pelo ser humano e na igualdade de oportunidades, 
que esteja presente na identidade do Grupo EDP e na gestão 
dos seus colaboradores e sirva como referência para a atuação 
interna e externa da organização.
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Do que dizemos ao 
que fazemos
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“Só com uma cultura 
verdadeiramente 
inclusiva, conseguiremos 
valorizar diferentes 
perspetivas e promover 
uma empresa atrativa, 
mais criativa, mais 
inovadora”

Paula Carneiro, 
Diretora People & Organizational Development Global Unit
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Os nossos indicadores e iniciativas
A EDP nasce há 40 anos e durante este período consolidou a sua 
atividade industrial em Portugal, crescendo para uma empresa 
global, líder na transição energética. 

Atualmente presente em 29 mercados, com mais de 12.200 
colaboradores e mais de 9 milhões de clientes em eletricidade e 
gás natural, a diversidade, por natureza, e sobre todas as formas, 
está presente no nosso dia-a-dia. Nos compromissos que 
assumimos, mas também no que demonstramos fazer. 
Tratando-se de uma empresa global, a diversidade de género 
do Grupo EDP deve, no entanto, ser analisada à luz do universo 
das suas pessoas, assim como das geografias e dos respetivos 
sistemas socioeconómicos onde se insere. Será ainda importante 
avaliar comparativamente a representatividade de género da 
EDP com outras sociedades cotadas em Portugal, assim como 
com as congéneres e outras utilities internacionais.

Números e objetivos
Medir permite-nos conhecer e compreender melhor a nossa 
realidade e o caminho ainda necessário de percorrer. Só 
medindo podemos estabelecer objetivos e metas.
O forte investimento dos últimos anos num maior equilíbrio e 
representatividade de género traduz-se hoje numa realidade 
em que 27% dos quadros da EDP são mulheres, número que 
é considerável se se atender não somente ao facto do setor 
da Energia ser tradicionalmente composto por profissões 
historicamente ocupadas por homens, mas sobretudo 
considerando a evolução verificada nas últimas décadas na EDP, 
em específico:

Globalmente
27% em 2021, um crescimento de 4 p.p. desde 2014

Posições de liderança
27% em 2021, um aumento de 5 p.p. desde 2014

A representatividade importa porque não só espelha a real 
diversidade que encontramos no mundo como ajuda a combater 
e quebrar estereótipos que podem ser prejudiciais para os 
indivíduos e limitantes para a sociedade, definindo novos e mais 
modelos de atuação (role models).

A representatividade em cargos de gestão executiva e 
supervisão não é exceção neste compromisso da EDP para com 
a igualdade de género.

Atualmente, o Conselho de Administração Executivo e 
o Conselho Geral e de Supervisão salvaguardam uma 
representatividade superior ao estabelecido na legislação 
aplicável, em decorrência respetivamente da Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 19 de janeiro de 2021 e da 
Assembleia Geral Anual realizada em 14 de abril de 2021.

Adicionalmente, apresentamos em anexo as representatividades 
de género do Grupo EDP bem como outros indicadores 
sociais, igualmente reportados no âmbito do Relatório de 
Sustentabilidade de base anual, respeitantes a 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 e 2021.

No entanto, preocupamo-nos igualmente com outros indicadores 
que servem de bússola para as medidas de sensibilização, 
prevenção e correção que definimos para não só termos uma 
empresa mais diversa, mas também mais inclusiva.

Representatividade 
feminina

Globalmente

Em posições de liderança 
Em posições de gestão de topo

Em posições de gestão júnior

Em novas admissões

Em posições STEM

2021
Target
2025

27%

27%

26%

25%

35%

31%

30%

30%

30%

30%

   -

   -
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23%

10%

24%

10%

24%

10%

2015 2016 2017

25%

22%

2018

20%

25%

22%

2019

20%

26%

22%

2020

24%

27%

40%
38%

2021

Colaboradores (Grupo) %                                   Conselho de Administração Executivo %                               Conselho Geral de Supervisão %

Evolução da representatividade de género na EDP

*dados relativos ao fecho anual, entre 2015 e 2021
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Estudo de Clima 
Organizacional 
94% taxa de part icipação

83%
A EDP compreende e valoriza 
a diversidade dos seus colaboradores  
(por exemplo: género, raça/etnia;  
religião, idade, nacionalidade, etc.)

68%
Existe um bom equilíbrio entre  
o meu trabalho e vida pessoal

77%

75%
A EDP valoriza a diversidade 
de pensamento e de perspectiva  
nos colaboradores

88%

91%
Sou tratado com respeito  
na empresa

   Enablement
Percepção de suporte 

         organizacional

76%
Engagement 

Nível do envolvimento 
e compromisso

71%

Tenciona permanecer na 
empresa a longo prazo

85%

Sente orgulho em trabalhar  
na EDP

85%
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Censos Global da Diversidade
2.265 responde ntes

81%
Concorda que os objectivos e compromissos
de diversidade e inclusão

88%

95%
 Sente-se confortável 

na interação com 
colegas que considera 

diferentes de si

Concorda que o ambiente de trabalho na EDP
facilita a dinâmica e relação interpessoal entre  
os colaboradores

82%

Sente que pode ser si próprio e expressar 
a sua opinião

77%

74%
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O que já estamos a fazer
Os compromissos que firmamos são essenciais para trazer clareza 
sobre o caminho que queremos fazer em matérias de igualde de 
género. Por isso, para traduzir estes compromissos desenvolvemos 
um conjunto de medidas – políticas, programas, incentivos e 
benefícios, iniciativas ou projetos – em várias dimensões, como:

 Estratégia, Missão e Valores

 Igualdade de Oportunidades

 Sensibilização e Capacitação

 Integração da Vida Profissional e Familiar

 Parcerias para o progresso

 Compromissos e Reconhecimentos

´

Estas medidas representam apenas aquelas que concorrem 
diretamente para acelerar os nossos compromissos com a 
igualdade de género, nas mais diversas dimensões que, nos 
dias de hoje, ainda sabemos impactar os direitos entre mulheres 
e homens e que se prendem com participação ativa, trabalho 
e emprego, condições de trabalho e salariais, proteção na 
parentalidade, e conciliação.

 Estratégia, Missão e Valores

 Igualdade de Oportunidades

 Sensibilização e Capacitação

 Integração da Vida Profissional e Familiar

 Parcerias para o progresso

 Compromissos e Reconhecimentos

““Tal como até aqui na história da EDP, o caminho de construção 

de uma cultura ética forte faz-se com a entrega de todos. 

Que assim continue a ser, com o respeito indispensável pelo nosso 

novo Código de Ética.”

in Mensagem da Provedora de Ética no Código de Ética, Setembro 2020

Políticas globais

Queremos destacar-nos positivamente em todos os momentos,  
aplicando a visão, os compromissos e a estratégia da EDP de forma  
exemplar. Para o conseguirmos, seguimos a orientação das nossas 
políticas e princípios, como:

Políticas DEIB

Uma política com linhas orientadoras sobre 
Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertença 
(Belonging), com um alcance global que foi 
criada para assegurar o respeito pela 
igualdade de oportunidades para todas as 
pessoas e potenciais colaboradores e 
colaboradoras, bem como para impedir 
qualquer tipo de discriminação;

Código de Ética

Documento de referência que transmite a 
nossa forma de trabalhar na EDP e a forma
como gostamos de ser reconhecidos pelas 
nossas partes interessadas – os colaboradores 
e colaboradoras, os acionistas, os clientes, 
os fornecedores, a comunidade;

Código de Boa Conduta 

Um código complementar ao Código de 
Ética, usando como lente a responsabilidade 
e o poder de quem foi chamado a assumir 
funções de Supervisão, Administração e Alta 

Direção no Grupo EDP.

 
 

.

Para efeitos, complementam-se a estas políticas aqui descritas os Princípios 
de Desenvolvimento Sustentável, a Política de direitos Humanos e Laborais em 
aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho, do Pacto Global das Nações Unidas e 
dos Princípios Orientadores para Empresas – Quadro Ruggie, servem de base 
ao cumprimento das salvaguardas sociais mínimas. Pode encontrar-se maior 
detalhe sobre os compromissos específicos assumidos no capítulo Ética e 
Compliance do Relatório de Sustentabilidade 2021.
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*

Apenas 35% das mulheres 
no mundo seguem uma 
carreira STEM*.
*S Ciência (Science) T Tecnologia E Engenharia M Matemática/Estatística 

Estratégia e plano de ação D&I
D&I Roadmap to an Inclusive Workplace

Um plano estratégico sobre como a EDP atua nas diversas 
dimensões da diversidade que inclui um business case, um 
modelo de governo e um plano de ação com 30 iniciativos nas 
dimensões da igualdade de género, da inclusão de pessoas 
com deficiências, das gerações e das nacionalidades e culturas. 

Posicionamento de marca

Campanha global que pretende sensibilizar e promover a 
participação de mais mulheres em carreiras da Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, no acrónimo inglês). 
A campanha, materializada num vídeo, expões crianças, rapazes 
e raparigas, a vários objetos relacionados com diversas profissões, 
incluindo um capacete branco, que estes têm de atribuir a um 
manequim homem ou mulher. No caso do capacete branco, por 
exemplo, a maioria das crianças colocou-o no lugar do manequim 
masculino, evidenciando assim a associação do género a 
determinadas profissões, neste caso, a uma área profissional onde 
as mulheres ainda são uma minoria. A campanha incluiu ainda 
várias intervenções nas redes sociais do grupo EDP, incluindo 
testemunhos de colaboradoras em carreiras técnicas na 
empresa e outras ações de sensibilização internas.

   Rebels for a Change

*

Ana Isabel Cuenca
Engineering & Construction 

“Hoje, mais do que nunca, devemos 
exigir que se dê à mulher o papel que 
lhe corresponde e que ela merece.” 

Claire Harvey
Energy Engineering

“Sê curiosa, sê confiante, não tenhas 
medo de falhar e importam-te 

menos com o que as outras pessoas 
pensam de ti.”

Conheça as nossas 
#rebelsforchange
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Maria Nogueira
Data Scientist

“É cada vez mais importante estar 
exposta a diferentes a realidades 
desde muito cedo, aprender sobre a 
ampla variedade de profissões que 
podem fazer sentido.”

Paula Fernández-Felechosa
Eletrical & Control Technology

“É importante que haja mulheres em 
todos os níveis de trabalho, como 

engenheiras mecânicas ou técnicas 
de manutenção em parques eólicos.”

“Somos a sociedade 
feminina mais qualificada 
e talentosa da história, 
onde há mais e melhores 
mulheres licenciadas. 
Hoje, mais do que nunca, 
temos de exigir que seja 
atribuída às mulheres o 
papel que elas merecem 
nesta sociedade.” 

Ana Isabel Cuenca
Engineering & Construction EDPR
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b. A EDP apoiou ainda o desenvolvimento de duas peças literárias, 
‘Everyday Superheroes: Women in Renewables Energy Careers’ 
inserido na atuação da EDP Renováveis na América do Norte e ‘O 
Longo Caminho para a Igualdade. Mulheres e Homens no Século 
XXI’, inserido no âmbito da subscrição do compromisso iGen – 
Fórum Organizações para a Igualdade, em Portugal.

Y.E.S. You Empower Society

O novo programa global que vai permitir agregar mais de 

300 projetos de responsabilidade social, que estão a ser 

desenvolvidos em todo o mundo, com um objetivo semelhante 

— implementar medidas para descarbonizar a produção e o 

consumo, promover os direitos humanos e a inclusão social, 

promover a responsabilidade social e estimular os nossos 

colaboradores a ousar mudar o mundo.

Em 3 edições, este Fundo já apoiou cerca de 6 projetos que 

impactam direta ou indiretamente mulheres e crianças em países 

em desenvolvimento através do acesso a energia:

   A2E Fundo de Acesso à Energia 

34
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Projeto Promotor Objetivo Potência instalada Taxa de execução 2022

Energia para um futuro melhor EnergGirl Move
Moçambique

Sistema de abastecimento de água 
resistente ao clima para Escolas e 
Comunidades em Nsanj

Salesians of 

Don Bosco
Nigéria

UNICEF
Espanha

Koolboks
Nigéria

ColdHubs 
Nigéria

Luwire Wildlife 
Conservancy
Moçambique

Instalação de um sistema solar 
fotovoltaico com baterias destinado a 
servir a toda a infraestrutura.

 

Melhoria da vida de jovens, mulheres 
e crianças pobres e vulneráveis, 
fornecendo acesso à energia solar 
para melhorar o desenvolvimento 
económico de comunidades pobres

30 kWp

10 kWp

1.8 kWp

15 kWp

18 kWp

8.58 kWp

1.230 diretos

6.000 indiretos

2.700 diretos 

7.000 indiretos

6.000 diretos

120 diretos

150 indiretos

380 diretos

1.000 indiretos

300 diretos

1.200 indiretos

100%

100%

100%

60%

15%

35%
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Equidade Salarial 
Projeto em curso que procura consolidar todos os aspetos legais e 

regulatórios, standards e práticas internacionais, todas as medidas 

internas de garantia da equidade salarial na EDP que resultará num 

conjunto de ações transversais a curto, médio e longo prazo, para 

manutenção destas práticas ou mitigação de situações potenciadoras 

de iniquidades salariais.

2.   Igualdade de oportunidades 
Igualdade no acesso ao emprego e condições de trabalho

Recrutamento Inclusivo 
Na EDP estamos atentos e acompanhamos o processo 

de atratividade, recrutamento e seleção (R&S) de forma a 

promover igualdade de oportunidades para pessoas com 

diferentes características. 

Considerando as nossas metas de representatividade, temos 

um especial enfoque em candidatas mulheres e na inclusão 

de profissionais com deficiência e estamos a reforçar a 

sensibilização interna das equipas operacionais de recrutamento 

internas e parcerias, equipas de gestão de pessoas e gestores 

de equipas para a importância de desconstruir estereótipos e/ou 

promover práticas de R&S inclusivas. 

Programa Conexão Mulheres 

Programa formativo criado para desenvolver e fortalecer 

a rede de mulheres na EDP Brasil. A iniciativa reforça o 

compromisso em ampliar a representatividade feminina 

a partir de uma jornada de autoconhecimento, através da 

partilha de experiências e aprendizagens sobre igualdade 

de género. 

O programa impactou 31 colaboradoras EDP e inclui um 
composto por um pacote formativo que inclui: 

1) academia de liderança, direcionada para mulheres em 

posições de liderança nos temas ‘liderança feminina estratégica’, 

‘vencendo a síndrome da impostora’, ’como elas chegaram ao 

topo’ e, ‘enviesamentos de género e protagonismo’; 

2) jornada de desenvolvimento, destinada a todas as 

colaboradoras do programa; 

3) etapa de mentoria, na qual as colaboradoras são mentoradas 

por mentoras e mentores da empresa.

Escola de Eletricistas
Programa pioneiro no setor elétrico, no Brasil, que faz 

parte do compromisso da EDP com o desenvolvimento 

de ações para promover a igualdade de oportunidades, 

principalmente nos grupos sub-representados. O programa 

prevê que os/as profissionais estejam capacitados/as para o 

mercado de trabalho. 

Este programa acontece em parceria com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), de inscrição gratuita e tem 

o objetivo de capacitar mulheres e pessoas trans para atuarem 

como eletricistas das redes de distribuição. O intuito é que as 

participantes aprendam sobre os procedimentos e técnicas 

necessárias para planear, executar, avaliar e inspecionar redes, 

bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro 

das normas técnicas e de segurança.

Direcionada para mulheres que inclui um pacote formativo mais 

extenso (550h) e adequado à população, uma bolsa-auxílio, 

uma certificação e a inclusão da rede de candidatos da EDP. 

No total, o programa contou com mais de 6.000 candidaturas, 

4 turmas concluídas, mais de 2.000 horas de formação, 59 

mulheres formadas e 68% de empregabilidade na EDP ou em 

empresas parceiras.

         Escola de Eletricistas para Mulheres  
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Um programa que visa proporcionar a inclusão no mercado de 

trabalho de grupos sub-representados, em específico, pessoas trans, 

composta por 2 turmas em Guarulhos (SP) e Serra (ES) que inclui, 

para além dos conteúdos técnicos, um módulo de competências 

comportamentais liderado por Maite Schneider, cofundadora da 

TransEmpregos e consultora da Integra Diversidade.

    Escola de Eletricistas para Pessoas Trans   

E-REDES Top Women Scholarship

Programa de bolsas de mérito para mulheres, que inclui uma 

prestação pecuniária no valor de 2 mil euros e a participação 

num programa de mentoring da empresa. Este programa 

inclui um conjunto de iniciativas que visam despertar o 

interesse de jovens estudantes pela tecnologia e a captação 

de jovens mulheres finalistas dos mestrados em Engenharias 

Eletrotécnica e Informática, através da atribuição de 10 bolsas 

e da participação em processos de recrutamento para Estágios 

Profissionais na E-REDES. O programa, nesta primeira edição, 

abrangerá seis universidades de referência, em Portugal.

Escola de 
Eletricistas 
para Mulheres  

Programa de Mentoring para Mulheres da Plataforma Geração 

O programa Mentoring ON da Geração pretende fomentar a 

partilha de conhecimento e o desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais dos/as mentees, contando com 

o envolvimento de mentoras e mentores de reconhecida 

experiência. 

A cada edição os/as mentes aprofundam o seu 

autoconhecimento, reforçam o networking e refletem sobre a sua 

carreira. 

Em 2022, no âmbito do programa foi criada um percurso 

de mentoria orientada para 11 mulheres mentees que vão 

realizar 4 a 6 sessões individuais de mentoria focadas no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional.

Projeto Divers@s e Ativ@s - Promoção da Diversidade e 
Não Discriminação no Âmbito Profissional 

Iniciativa promovida pela APPDI, em parceria com a Rede 

Europeia Anti-Pobreza (EAPN-Portugal), o Clube Intercultural 

Europeu e o Likestillinggsenteret KUN – Centre for Equality 

and Diversity, que surge no âmbito do Programa Cidadãos 

Ativ@s, criado pelo consórcio formado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto, no 

quadro do Active Citizens Fund. 

Durante 24 meses, este projeto 100 organizações 1 80 

profissionais de vários setores de atividade e de diversas 

regiões em Portugal, visa desenvolver um conjunto de 

ferramentas transformadoras e instrumentos para a 

promoção da diversidade e tolerância, combatendo a 

discriminação no âmbito do trabalho com profissionais de 

recursos humanos e profissionais de inclusão laboral.
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“Para atingir os nossos 
ambiciosos objectivos, 
precisamos de atrair, 
desenvolver e manter 
diferentes perfis. 
Trabalhamos todos os 
dias para assegurar 
oportunidade equitativas 
e justas para todos e 
estamos empenhados na 
inclusão e sentimento de 
pertença de cada pessoa 
que contacta com a EDP.”

João Verdelho
Responsável pela área Strategy & Talent 
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Sensibilização
Iniciativas que promovem o contacto com vários temas importantes 

no dia-a-dia de trabalho na EDP, dando ferramentas úteis e criando 

hábitos de trabalho e de relações saudáveis e práticas.

3.   Sensibilização  

Uma iniciativa global e transversal na EDP, que procura 

sensibilizar os colaboradores para a importância de empresas 

diversas, mas também inclusivas, atentas a dimensões como a 

acessibilidade, à equidade dos seus processos de recrutamento, 

à comunicação ou tecnologia inclusiva, entre outros.

      Semana Global da Diversidade 

Uma iniciativa global e transversal na EDP, que procura 

sensibilizar os colaboradores para a importância de empresas 

diversas, mas também inclusivas, atentas a dimensões como a 

acessibilidade, à equidade dos seus processos de recrutamento, 

à comunicação ou tecnologia inclusiva, entre outros.

     Grupos de Afinidade 

““Sinto que este projeto me deu a oportunidade de aprender mais sobre 

integração, ao nível empresarial, mas mais especificamente sobre 

quais as caraterísticas de cada geração e os grandes desafios que 

podemos enfrentar na integração de diferentes gerações numa mesma 

equipa ou empresa. Estou confiante que as aprendizagens adquiridas 

ao longo deste projeto poderão ser uma mais-valia para o futuro de 

todo o Grupo EDP”

Elisa Abrantes, E-REDES

Uma iniciativa global e transversal na EDP, que procura 

sensibilizar os colaboradores para a importância da 

autoconsciência na promoção de uma cultura de bem-estar, 

em linha com as cinco dimensões da estratégia de bem-estar 

emocional, física, social, profissional e financeira.

         Semana Global do Bem-Estar 

Iniciativa para a consciencialização da saúde mental que 

promove desafios apelativos, conversas informativas, 

testemunhos vibrantes e muitas partilhas intimistas que chega 

anualmente a mais de 3.000 colaboradores em 10 países.

            Campanha Mind Your Mind  

‘A diversidade é uma tendência no mundo dos negócios, mas acho que 

não deve ser vista como algo “trendy”. Este tema é fundamental para que 

a EDP consiga: 1) continuar a inovar e estar sempre na vanguarda e 2) para 

a sustentabilidade e regeneração dos negócios. Tal como acontece com o 

nosso Planeta, precisamos de ter ecossistemas com diversidade. O Mundo 

está cheio de vários tons e culturas. Todos temos um papel fundamental e 

temos de aprender a extrair o melhor das diferenças de cada um. Enquanto 

RH, espero ter um papel positivo neste tema contribuindo para a sua 

sensibilização e literacia. Como dizemos informalmente “diversidade e 

inclusão é conseguir passar a bola” e step by step ir influenciando quem 

esta à nossa volta.’ 

Diana Ferreira, EDP Comercial

“
“Participar na Wave Disabilities, em particular, foi uma oportunidade de me 

dedicar a um tema ao qual não estou ligado profissionalmente, mas que me 

diz bastante do ponto de vista familiar. Foi ótimo ver as ideias geradas no 

seio do nosso grupo de trabalho concretizadas no documento D&I Our Road 

to an Inclusive Workplace, que a P&OD levou ao Conselho de Administração 

Executivo e ao Conselho Geral e de Supervisão em outubro. Para 2021, 

desejo que cada pessoa e cada colaborador possa ser visto muito mais 

pelas capacidades que tem do que pelas incapacidades que possa ter.”

José Nuno Figueiredo, EDP Produção
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A primeira formação em formato e-learning desenvolvida pela 

EDP totalmente dedicada à D&I, disponível a todas as pessoas 

da empresa, em 3 línguas. Formação que dá a conhecer o 

conceito do enviesamento inconsciente através de casos reais, 

em que momentos do nosso dia-a-dia de trabalho está presente 

e que estratégias podemos adotar para mitigar o seu efeito.

       Enviesamento Inconsciente 

Um pacote formativo que visa sensibilizar para o tema da Ética, 

desde os seus fundamentos humanos à importância nos negócios 

e, designadamente, na reputação das empresas, composta 

por vários módulos – ‘Vivamos o nosso (novo) Código’, ‘Falar é 

Construir’, Diga Não ao Assédio’.

 Programa de Formação em Ética (Ética é Valor) 

“Na EDP queremos ajudar os nossos colaboradores a construir a 

melhorversão de si próprios - aprendendo em qualquer lugar, a qualquer 

hora e de qualquer maneira. O nosso principal objectivo é permitir o 

desenvolvimento das nossas pessoas, liderando viagens de aprendizagem 

inclusivas, adaptáveis e personalizadas. E isso significa que queremos 

criar experiências de aprendizagem e desenvolvimento que respeitem 

a diversidade, permitam a participação e inclusão, removam barreiras e 

reforcem o sentimento de pertença dos nossos colaboradores, e antecipem 

uma variedade de necessidades e preferência. 

Margarida Azevedo, Responsável pela área EDP University

Capacitação
Iniciativas que promovem a aprendizagem contínua e ao longo da 

vida de todas as pessoas na EDP.

Uma plataforma de aprendizagem flexível e intuitiva com 

milhares de conteúdos formativos disponíveis numa grande 

diversidade de temas, desde liderança, tecnologia e energia, 

até produtividade e lifestyle.

       Campus Online

4. Integração da vida profissional e familiar
Iniciativas que promovem a aprendizagem contínua e ao longo da 

vida de todas as pessoas na EDP.

Um conjunto de medidas de flexibilidade e conciliação 

pensadas para apoiar as nossas pessoas na produtividade 

do seu trabalho e na conciliação das responsabilidades do 

dia-a-dia materializado no novo modelo de trabalho híbrido. 

Este modelo considera a possibilidade de colaboradoras 

e colaboradores, em funções compatíveis, trabalharem 

remotamente 2 dias por semana. Em 2021, cerca de 60% dos 

efetivos da EDP trabalhavam em modo híbrido.

Novas Formas de Trabalhar

Concessão da EDP de dois dias adicionais de férias do previsto 

por lei, em Portugal, oferta do Dia de Aniversário do colaborador 

e colaboradora, tolerância de ponto nos dias associados ao 

Carnaval, Natal e Páscoa, em Portugal.

Flexibilidade temporal e espacial 

Promoção de iniciativas e benefícios que apoiam a 

parentalidade, as dinâmicas familiares e a gestão do dia-a-dia

Apoio à parentalidade 

Plataforma que integra toda a informação sobre os protocolos 

do programa Conciliar, que disponibilizam aos colaboradores e 

colaboradoras EDP condições mais vantajosas na aquisição de 

produtos e serviços de diversos setores de atividade.

         Descontos Conciliar 

Iniciativa que possibilita que colaboradoras grávidas possam utilizar 

estacionamento num dos edifícios EDP, ou num parque próximo do 

seu local de trabalho, durante o terceiro trimestre de gravidez.

        Estacionamento para grávidas 
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Atribuição de uma dispensa a colaboradoras gestantes até um 

máximo de 15 dias de calendário no período imediatamente anterior 

à data prevista para o parto, sem repercussões remuneratórias.

      Dispensa a gestantes 

Oferta de uma lembrança para o bebé enviado ao cuidado de um 

dos cuidadores e atribuição do primeiro pé-de-meia no valor de 

500€, depositado na conta bancária em nome da criança.

       Celebrar o Nascimento e a Adoção 

Um guia que apoia a fase do antes, durante e depois do nascimento 

ou da adoção com informações úteis sobre direitos e deveres dos 

colaboradores e colaboradoras nesta situação.

      Kit Novos Pais 

Dispensa da prestação de trabalho pelas colaboradoras e 

colaboradores com filhos e/ou netos até aos 12 anos de idade, no 

primeiro dia de escola de cada ano letivo.

   1º Dia de Escola 

Uma iniciativa com mais de 80 anos em Portugal, os 3 campos de 

férias têm proporcionado a várias gerações de crianças e jovens, 

umas férias diferentes, recordadas com alegria e entusiasmo, 

aliando o lazer e a aprendizagem.

   Campos de Férias EDP 

5.   Parcerias para o progresso
Iniciativas que promovem a aprendizagem contínua e ao longo da 

vida de todas as pessoas na EDP.

A EDP apoia a Girl MOVE Academy desde 2017, apoiando uma 

Girl Mover numa experiência de intercâmbio de um mês, todos 

os anos. Esta academia foi também um dos projetos vencedores 

da 1.a edição (2018/2019) do Fundo de Acesso à Energia (A2E) 

promovido pela EDP.

Girl Move 

Uma rede profissional que possibilita a 25 colaboradoras 

EDP ter acesso a conteúdos especializados, workshops e a 

programas de desenvolvimento e mentoria, empreendedorismo 

e liderança, construindo uma rede de contactos com 

profissionais de outros setores.

Professional Women’s Network (PWN)

A EDP apoia, como um dos patrocinadores principais, este 

programa que tem o objetivo de identificar e desenvolver 

talentos femininos com potencial de liderança, fomentando 

a sua promoção a funções de gestão de topo das 

empresas, contribuindo desse modo para diminuir o gap de 

representatividade de género neste segmento funcional.

Projeto PROMOVA 

Uma iniciativa entre a E-REDES (distribuidora de energia em 

Portugal) e a Portuguese Women in Tech dedicada a atrair mais 

mulheres para as áreas da engenharia e tecnologia, mostrando 

exemplos de mulheres no mundo tecnológico, que envolve 

profissionais das empresas parceiras e a comunidade escolar, 

jovens, docentes e famílias.

E-REDES - Future PWiT 
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6.    Compromissos e Reconhecimento

Compromissos

A EDP subscreve estes princípios desde 2004 que estabelecem 

e consolidam parcerias com o setor empresarial, de forma a 

aumentar seu compromisso e desenvolver suas capacidades 

para eliminar a discriminação contra as mulheres.

     Women’s Empowerment Principles, Nações Unidas 

A EDP foi uma das empresas que participou na 1ª edição deste 

programa, através da rede Global Compact, em Portugal, um 

programa acelerador que apoia as empresas na definição de metas 

ambiciosas para a representação e liderança das mulheres na 

gestão de topo, que inclui análises de desempenho, workshops de 

capacitação, aprendizagem entre pares e diálogo com as partes 

interessadas através de iniciativas nacionais e internacionais.

               Target Gender Equality, UN Global     
             Compact Principles, Nações Unidas 

A EDP é uma das empresas bandeira desta Meta, integrando 

um grupo de seis organizações que assumiram o compromisso 

de alcançar 40% de mulheres em cargos de decisão até 2030, 

num desafio lançado pela Global Compact Network Portugal às 

empresas portuguesas.

Meta Nacional para a Igualdade de Género (Portugal) 

Compromisso público de organizações do setor público e 

privado de trabalhar em prol da igualdade salarial, liderança 

igual e oportunidades iguais para as mulheres no setor das 

Utilities e Energia que surge no âmbito da Iniciativa Igualdade na 

Transição Energética (Equality in Energy Transitions Initiative). 

A EDP subscreve este compromisso desde 2018. 

     Equal by 30 

Fórum constituídos pelos líderes de 9 grandes empresas em 

Portugal com a ambição de inspirar e agir em prol de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Este fórum, que nasceu 

da afinidade com os valores e iniciativas relacionadas com 

igualdade, diversidade e inclusão que estas empresas partilham, 

pretende ser um grupo de discussão e reflexão através de 

reuniões regulares, presenciais e digitais, entre outras ações.

Líderes pela Igualdade 

Compromisso que reforça a rede das atuais 74 empresas 

parceiras do programa Engenheiras Por Um Dia, com o objetivo 

de partilhar boas práticas e de promover a reflexão sobre a 

participação das raparigas e mulheres nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC).

Alliance for Equality in Information and 
Communication Technology (ICT)

A EDP é uma das empresas signatárias da Carta para a 

Diversidade, gerida em Portugal pela APPDI, que consiste numa 

iniciativa da Comissão Europeia, como um instrumentos criados 

para encorajar as empresas a implementar e desenvolver 

políticas e práticas internas de promoção da diversidade. 

A EDP preside esta associação pelo 2O mandato consecutivo 

até ao fim do triénio 2021-2023.

      Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI)   

A EDP é uma das empresas signatárias da Carta para a 

Diversidade, gerida em Portugal pela APPDI, que consiste numa 

iniciativa da Comissão Europeia, como um instrumentos criados 

para encorajar as empresas a implementar e desenvolver 

políticas e práticas internas de promoção da diversidade. 

A EDP preside esta associação pelo 2O mandato consecutivo 

até ao fim do triénio 2021-2023.

       Fórum iGen  
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“Enquanto líderes, temos a 
responsabilidade de criar um momento 
de viragem na forma como gerimos as 
nossas empresas e as nossas pessoas. 
Empresas, como a EDP, que apostam 
na diversidade, igualdade, e inclusão 
são mais resilientes, inovadoras e 
competitivas e o seu exemplo inspira 
e contribui para uma sociedade mais 
justa, onde todos têm igual acesso às 
oportunidades. Ao promover a partilha 
de melhores práticas e abrir espaço 
à reflexão e ao debate de soluções, 
este fórum vai certamente ser uma 
importante alavanca de mudança” 

Vera Pinto Pereira
Membro do Conselho de Administração Executivo
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Adesão da EDP Brasil a este programa associado à Lei nO 

11.770/2008, que inclui a extensão da licença-maternidade de 

120 para 180 dias e licença-paternidade de 5 para 30 dias – 10 

dias a mais do que o previsto pela lei.

      Empresa Cidadã 

Movimento que reúne os esforços de 500 empresas de todo o mundo 

na luta por uma sociedade mais inclusiva, que se comprometem a 

colocar o tema da inclusão de pessoas com deficiência na agenda 

empresarial, garantindo as condições necessárias à criação de 

emprego, de ambientes inclusivos e acessíveis.

    The Valuable 500 

Reconhecimento

Inclusão da EDP neste índice, pelo 2o ano consecutivo, juntamente 

com 418 empresas de 45 países e 11 setores de atividade – entre as 

Utilities, foram reconhecidas 38 companhias a nível mundial. 

        Bloomberg Gender-Equality 

A EDP volta a ser reconhecida pelo Ethisphere Institute, pelo 11O 

ano consecutivo como uma das empresas mais éticas do mundo, 

sendo a única empresa portuguesa a ocupar um lugar na lista 

de 136 companhias de 22 países e 45 setores de atividade. Na 

lista das World Most Ethical Companies 2022, a EDP integra o 

conjunto de nove empresas do setor da Energia e das Utilities 

merecedoras de distinção.

        World Most Ethical Companies 2022 

Reconhecimento da EDP Brasil com o selo Women on Board, 

iniciativa que conta com o apoio da ONU Mulheres para incentivar a 

equidade de género nos conselhos de administração das empresas. 

Em 2021, o Conselho de Administração da EDPB passou a ter uma 

representatividade feminina de 33%, o triplo da média no país.

   Selo Women on Board 

A EDP Brasil foi reconhecida com o prémio na categoria Diversity 

& Inclusion: In-House Team of the Year pelo seu forte compromisso 

com a Diversidade e Inclusão através da definição de metas 

ambiciosas de recrutamento de grupos sub-representados, 

programas de formação nesta área e pela promoção de uma cultura 

organizacional inclusiva.

Chambers Brazil Awards 2022 

A EDP foi premiada, pela Workwell e pela AGIS – Associação 

para a Gestão e Inovação em Saúde, com o apoio da Aon, com os 

prémios de “Melhor Programa de Bem-Estar” e “Melhor Liderança e 

Cultura de Bem-Estar”. Esta distinção reconhece a EDP como uma 

empresa focada em implementar as melhores práticas de saúde e 

conciliação, reforçando a importância de continuar a sensibilizar as 

suas lideranças para estes temas.

Well-being Awards 

5554



56 57

A EDP Brasil foi reconhecida com o prémio na categoria Diversity 

& Inclusion: In-House Team of the Year pelo seu forte compromisso 

com a Diversidade e Inclusão através da definição de metas 

ambiciosas de recrutamento de grupos sub-representados, 

programas de formação nesta área e pela promoção de uma cultura 

organizacional inclusiva.

d.   Chambers Brazil Awards 2022 

A EDP foi premiada, pela Workwell e pela AGIS – Associação 

para a Gestão e Inovação em Saúde, com o apoio da Aon, com 

os prémios de “Melhor Programa de Bem-Estar” e “Melhor 

Liderança e Cultura de Bem-Estar”. Esta distinção reconhece 

a EDP como uma empresa focada em implementar as melhores 

práticas de saúde e conciliação, reforçando a importância de 

continuar a sensibilizar as suas lideranças para estes temas.

e.   Well-being Awards Index (GEI) 

Somos uma Empresa Familiarmente Responsável

E porque acreditamos que estamos a dar o nosso melhor, 

mudando já hoje, o amanhã, em fazer crescer uma empresa 

atenta ao planeta e às suas comunidades, acreditamos também 

que o nosso sucesso começa quando cuidamos das nossas 

pessoas. A conciliação entre vida profissional e familiar, que são 

na verdade esferas de uma única vida, requerem um equilíbrio 

saudável, fundamental para que se consigam empresas mais 

competitivas e sociedades mais justas, baseadas na flexibilidade, 

no respeito e na igualdade de oportunidades.

É por isto que, desde 2011 a EDP tem investido em continuar 

a ser uma Empresa Familiarmente Responsável. 

Em 2019, a EDP em Portugal torna-se a primeira empresa 

portuguesa a conseguir o nível de “Excelência” seguida da EDP 

Renováveis (Espanha) em 2020. Em 2021, também a EDP Espanha 

melhorou e renovou por mais um triénio esta certificação. A partir 

deste ano o Grupo EDP estará a trabalhar na sua certificação global 

de modo a reforçar o seu compromisso com o bem-estar dos das 

suas pessoas de forma mais eficiente e uniformizada.

Ser uma empresa EFR é mais do que ter uma certificação, é um 

modelo de gestão assente na medição de indicadores e promoção 

de medidas, que visam responder a uma cultura organizacional cada 

vez mais baseada na flexibilidade, conciliação e equilíbrio. A EDP 

atua, assim, em 5 pilares que considera fundamentais para a vida 

de todas as suas pessoas: 1) apoio à família, 2) desenvolvimento 

profissional e pessoa, 3) flexibilidade temporal e espacial, 4) 

igualdade de oportunidades, 5) qualidade no local de trabalho.
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O presente Plano para a Igualdade de Género (“Plano”) 

enquadra-se num conjunto de medidas mais alargadas 

desenvolvidas pela EDP, global e localmente nas 

geografias onde opera, encontrando correspondência nos 

compromissos e princípios por si já assumidos em matéria 

de diversidade, nomeadamente através:

 

Temos o objetivo de continuar a promover uma cultura cada 

vez mais inclusiva, desenvolver e entregar medidas que 

vão ao encontro das necessidades de todas as pessoas na 

EDP, entidades parceiras e comunidade. Acreditamos que 

só através da sua proximidade e envolvimento na definição 

e implementação destas medidas e no desenvolvimento de 

parcerias é possível acelerar os compromissos globais em 

matérias de igualdade e servir a organização e a comunidade.

Da promoção do respeito mútuo e garantia da igualdade de 

oportunidades perante a diversidade;

Do reconhecimento das diferenças como fonte de fortalecimento 
do potencial humano e de valorização da diversidade na 
organização, na gestão e na estratégia empresarial; e, 

Da adoção de medidas de ação positiva e de sensibilização 

interna e, igualmente, junto da comunidade, com vista a uma 

efetiva realização e eficácia da política de diversidade.

Estratégia, missão e valores

Igualdade no acesso ao emprego

Formação inicial e contínua

Igualdade nas condições de trabalho

Proteção na parentalidade

Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal

Prevenção da prática de assédio no trabalho

O presente Plano pretende servir o propósito de divulgar as 

medidas adotadas pela EDP nos termos do Guião para a 

Elaboração dos Planos para a Igualdade anuais, elaborado à luz 

do disposto no Despacho Normativo n.O 18/2019, de 21 de junho, 

pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, 

abrangendo as seguintes áreas:
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Diagnóstico e Medidas a adotar

Com o intuito de alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre mulheres e homens, promovendo a eliminação 

da discriminação em função do género e fomentando a conciliação 

entre a vida pessoal, familiar e profissional, a EDP aprovou e 

implementou normativos, políticas, procedimentos e mecanismos 

internos. Todo este processo envolve vários stakeholders internos 

para o diagnóstico e posterior definição de medidas.

A Direção Corporativa denominada People & Organizational 

Development Global Unit (P&OD) inclui, nas suas atribuições, 

a definição, coordenação e implementação das políticas de 

gestão de pessoas no âmbito da D&I, de forma a assegurar o 

princípio da igualdade de oportunidades nos mais diversos 

momentos da experiência das nossas pessoas:

Recrutamento, Seleção e Onboarding
a EDP compromete selecionar os seus candidatos e 
candidatasvalorizando de igual forma competências, 
aspirações, necessidades e responsabilidades de 
mulheres e de homens;

Formação e partilha de conhecimento
a EDP compromete-se a incentivar mulheres e homens, 

de igual forma, à aprendizagem ao longo da vida e a utilizar 

plenamente as suas capacidades e conhecimentos;

O Inclusion Office representa, assim, uma medida complementar da 

P&OD no âmbito da D&I e que tem por objetivo alavancar a inclusão 

na EDP, seja pelo acompanhamento contínuo de parcerias e de 

compromissos, seja pela monitorização dos principais indicadores 

de diversidade, relativos quer à representatividade de género quer 

a pessoas com deficiências ou com necessidades específicas mas 

também relacionados com segmentos geracionais e culturais nas 

diversas geografias em que o Grupo EDP desenvolve atividade. Esta 

atuação conta com profissionais dedicados ao tema, numa perspetiva 

global e corporativa, quer nas unidades de negócio com maior 

distribuição geográfica.

Remuneração e benefícios sociais
a EDP compromete-se a assegurar, na sua política salarial, o 

cumprimento do princípio de “salário igual para trabalho igual” 

entre mulheres e homens e segundo a apreciação do mérito;
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Diagnóstico

Adicionalmente às atribuições da P&OD e do Inclusion Office, assim 

como de outros stakeholders direta ou indiretamente ligados à 

promoção de medidas de conciliação e igualdade, acreditamos que 

só poderemos ter uma cultura mais inclusiva se estivermos atentos e 

promovermos momentos de auscultação junto das nossas pessoas 

que nos permitam melhorar as nossas medidas de forma contínua.

Ferramentas internas de recolha de perceção e dados
Business Case Estratégia D&I  — o projeto D&I Roadmap to an 

Inclusive Workplace, um documento estratégico relativo ao plano 

de ação para a D&I 2020-2022, integrou uma componente 

de diagnóstico em várias dimensões da diversidade que 

permitiram uma melhor compreensão dos desafios e das 

iniciativas necessárias para os resolver, mitigar ou alavancar. 

Assim, e especificamente para o tema da igualdade de género, 

identificaram-se os seguintes desafios:

Análise da atratividade feminina nas novas admissões e 

representatividade feminina global e em posições de liderança 

que nos indicam progresso nos últimos anos, mas que necessitam 

de uma monitorização e atuação continuadas através da melhoria 

de processos internos (ex. recrutamento e gestão da sucessão) 

e/ou da definição de programas internos ou externos que atuem 

sobe este desafio;

Representatividade e participação feminina 

Análise do turnover voluntário e da perceção de suporte 

organizacional pelos trabalhadores e trabalhadoras que demostra 

haver características ligeiramente diferentes entre mulheres e 

homens, requerendo um acompanhamento igualmente contínuo;

Sentido de pertença e desenvolvimento  

Análise de indicadores relativos a remuneração fixa e variável 

e respetivas diferenças entre mulheres e homens poderão ser 

insuficientes para se ter a clareza necessária sobre esta temática, 

que requererá a definição de um modelo de análise sólido e 

consequentemente um plano de mitigação de pay gap.

Equidade salarial e pay gap 

People & Organization Scorecard —  todos os indicadores sociais e 

de performance são frequentemente analisados e monitorizados, 

incluindo indicadores de D&I, que permitem medir o progresso e o 

cumprimento das metas definidas. Projetos como “D&I Roadmap 

to an Inclusive Workplace” identificou cerca de 15 desafios em 

matéria de igualdade de género, de inclusão de pessoas com 

deficiência, representatividade e desenvolvimento geracional e de 

representatividade cultural através das nacionalidades e mobilidades 

geográficas. Nesta análise e reporte a EDP, sempre que possível e 

aplicável, comunica informação de forma desagregada por género, tal 

como se verifica no Relatório de Sustentabilidade.

Censos Global da Diversidade —  questionário global, anónimo 

e voluntário que, em 2021, procurou conhecer as pessoas EDP 

numa componente demográfica e as suas perceções sobre a 

diversidade e inclusão na empresa permitindo um olhar mais 

direcionado para a componente de experiência e sentimento 

de pertença face às características e condições com que os 

respondentes se identificaram.

Estudo de Clima Organizacional  —  principal ferramenta de 

auscultação global, anual, que tem o objetivo de conhecer a 

perceção das pessoas na EDP em várias dimensões que impactam 

o seu trabalho e o seu bem-estar no dia-a-dia como Enablement, 

Engagement, Confiança e Clareza, Colaboração, Confiança nos 

Líderes, Conciliação, Responsabilidade Social, Diversidade e 

Inclusão, entre outras. A EDP desenvolve, sempre que necessário, 

Focus Group ou grupos de trabalho transversais e multidisciplinares 

como formas de proximidade, envolvimento e espaços de reflexão 
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e partilha de ideias com o objetivo de apresentar medidas e estratégias 

concretas que vão ao encontro das efetivas necessidades das suas 

pessoas e da organização.

Avaliação dos Riscos Psicossociais e Bem-Estar   —  questionário anual que 

tem como objetivo de analisar de forma mais direcionada a qualidade do 

bem-estar e das condições de trabalho nas perspetivas da saúde e da 

segurança, de forma a fazer um balanço das ações específicas que são 

necessárias aplicar em cada área.

Inquérito Global de Ética   —  questionário anual, ou quando aplicável, 

que tem como objetivo de analisar e avaliar de forma mais direcionada 

a evolução do ambiente ético na EDP, como: de que forma estão os 

valores éticos incorporados na organização, em que medida é conhecido 

o edifício ético (ex. o Código de Ética; os canais de reclamação, os 

mecanismos de reflexão em ética, entre outros), como se revela na EDP o 

decisivo papel da liderança ética ou as preocupações de natureza ética 

que suscita o futuro.

Inquérito Global da Oferta de Bem-Estar   —  aproveitando o final da 

Semana de Bem-estar lançamos um questionário global a todos os 

nossos colaboradores (traduzido nos mais variados idiomas) para que 

possam avaliar as medidas e iniciativas de bem-estar disponíveis a nível 

de satisfação, utilidade, valor e conhecimento das mesmas

Ferramentas externas de autodiagnóstico 
de posicionamento e progresso

WEPs Gender Gap Analysis Tool  —  projeto conjunto do Pacto Global da 

ONU, da ONU Mulheres, do Fundo Multilateral de Investimentos do BID e 

da Corporação Interamericana de Investimentos, sendo apoiada pelos 

governos do Japão e da Alemanha e pela BSR, The Coca-Cola Company, 

Itaipu e KPMG, com apoio para a tradução do projeto Diálogos Nórdicos. 

Esta é uma ferramenta voluntária e opcional, disponível a qualquer 

empresa que pretenda fazer um diagnóstico sobre o seu alinhamento e 

cumprimentos dos compromissos subscritos no Women’s Empowerment 

Principles (WEP). A EDP pontua 65% como ‘Realizador’ (Achiever), um 

indicador que demonstra o desenvolvimento implementação de diversas 

políticas e práticas na atuação da empresa, com melhorias identificadas 

na capacidade de implementação e transparência.

Autodiagnóstico – Portal Igualdade (CITE) —  ferramenta subjacente a 

este plano para a igualdade de género e que permite à EDP e equipas 

responsáveis pelas várias dimensões compreenderem a existência e 

impacto das medidas que definem e gerem para promover uma empresa 

mais ética, diversa, inclusiva e atenta ao bem-estar das suas pessoas.

Medidas adotadas

Seguidamente, são apresentadas um conjunto de medidas para 

a promoção da igualdade de género na EDP, com referência ao 

seu estado de implementação, que vigoram ou entrarão em vigor, 

consoante o respetivo caso, entre 2022 e 2023. Estas medidas 

são medidas de melhoria incremental que robustecem o atual 

compromisso da EDP nestas matérias e são complementares às 

iniciativas anteriormente referidas neste documento. 

Devido à dimensão e âmbito de muitos projetos estratégicos 

relacionados, por exemplo, com matérias de conciliação e bem-estar 

e D&I, algumas medidas poderão ter caráter bianual ou trianual, por 

forma a estarem alinhados e darem suporte ao plano de negócios.
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01 Estratégia, Missão e Valores

Medida Objectivo Departamentos 
responsáveis e envolvidos

Orçamento Meta

Assegurar a implementação 
do Plano para a Igualdade, 
e outras ferramentas internas, 
a sua monitorização, 
acompanhamento e 
sustentabilidade.

Dar a conhecer o plano/
política e a sua importância 
estratégica para a empresa.

Envolver todas as trabalhadoras 
e todos os trabalhadores na 
implementação do plano/política.

Assumir publicamente 
(interna e externamente) 
o compromisso com a 
promoção da igualdade entre 
mulheres e homens.

P&OD 

Stakeholders internos e externos

P&OD 

CCU e BGU

Stakeholders internos

 

Pelo menos 1 sessão do Council por ano, 
com progressos claros sobre a visibilidade 
do tema da D&I na EDP bem como a 
implementação de medidas concretas. 

Indicadores Observações

Número de sessões do Council A EDP já promo-ve atualmente um 
Comité de Pessoas e Diversidade 
e comités mais direcionados em 
várias unidades de negócio 
(EDP Renováveis e EDP Brasil).

P&OD 

CCU e BGU

Não aplicável
Pelo menos 1 sessão de sensibilização 
junto dos stakeholders internos 
responsáveis por gerir as medidas do 
plano, de forma a criar cada vez maior 
envolvimento nas medidas relacionadas 
com a D&I.

Criação de notícia interna para divulgação 
e envolvimentos das pessoas para as 
medidas constantes do plano 2022/2023.

Número de sessões de 
sensibilização realizadas

Número de peças de 
comunicação internas

Não aplicável
Atualização da página web com as 
medidas constante neste Plano e outras, 
se aplicável.

Nível de atualização dos meios 
internos/externos (%)

Estabelecimento de relações 
de cooperação com entidades
 públicas e/ou organizações 
da sociedade civil que 
prosseguem o objetivo de 
promover a igualdade entre 
mulheres e homens.

P&OD 

Unidade de Procurement Global
CCU e BGU

Não aplicável Inclusão de aspetos relacionados com a 
diversidade, garantia de não discriminação 
ou reconhecimento de parceiros com 
práticas de gestão inclusivas.

Peça de comunicação que dê visibilidade 
à importância de colaborarmos com 
parceiros com práticas inclusivas.

Nível de atualização das 
ferramentas de gestão internas 
(política) (%)

Número de peças/momentos de 
comunicação internas sobre o tema

Parcerias - manutenção ou estabelecimento 
de novas relações de cooperação com 
entidades públicas e/ou organizações da 
sociedade civil que prosseguem o objetivo de 
promover a igualdade entre mulheres 
e homens.  

Estabelecimento de relações 
de cooperação com entidades
públicas e/ou organizações da 
sociedade civil que prosseguem
o objetivo de promover a 
igualdade entre mulheres e homens.

P&OD Até €25,000 Manutenção das atuais parcerias com 
entidades que promovem diretamente a 
igualdade de género.

Número de entidades e projetos 
apoiados.

Voluntariado de Competências - manutenção 
ou estabelecimento de novas relações de 
cooperação com entidades públicas e/ou 
organizações da sociedade civil que 
prosseguem o objetivo de promover a 
igualdade entre mulheres e homens.
Gerir e completar o Projeto Worldplaces, 
em parceria com o SPEAK, que liga Voluntárias 
EDP e mulheres migrantes em Portugal na 
aprendizagem da língua portuguesa e na 
partilha cultural.

Estabelecimento de relações 
de cooperação com entidades 
públicas e/ou organizações da 
sociedade civil que prosseguem 
o objetivo de promover a 
igualdade entre mulheres e 
homens.

P&OD

SICO 

Não aplicávelProjeto 
(ID 101038328) inserido no 
programa AMIF - Asylum, 
Migration and Integration 
Fund (2021-2027)

Conclusão de pelo menos 1 turma de pelo 
menos 12 sessões.

Dar a conhecer o plano/política e 
a sua importância estratégica 
para a empresa.

Envolver todas as trabalhadoras 
e todos os trabalhadores na 
implementação do plano/política.

P&OD

Stakeholders internos e externos

Não aplicável Pelo menos 1 sessão de sensibilização junto 
dos stakeholders internos responsáveis por 
aplicar ou gerir as práticas previstas na 
Política.

Criação de peça de aprendizagem 
(e-learning) sobre os aspetos constantes 
da Política de forma a envolver e ter o 
conhecimento de todas as Pessoas.

Número de sessões de 
sensibilização

Número de peças de comunicação 
internas e/ou aprendizagem sobre 
a Política

A EDP já promoveu atualmente um 
Comité de Pessoas e Diversidade 
e comités mais direcionados em 
várias unidades de negócio (EDP 
Renováveis e EDP Brasil).
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Incentivar a participação dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras no domínio da 
promoção da igualdade entre ́
mulheres e homens.

P&OD

Stakeholders internos

Número de pessoas envolvidas 

como 'allies'

Número de sessões realizadas

Nível de envolvimento e satisfação (%)

People & Organization Scorecard - 
desagregação de todos os dados por género 
em todos os instrumentos de gestão da 
empresa, designadamente, nos diagnósticos 
e relatórios.

Monitorização e revisão de práticas tendo 
em conta o business case para a diversidade

Assegurar a implementação da 
estratégia para a D&I e respetivas 
políticas, plano para a igualdade 
e plano de ação, a sua 
monitorização, acompanhamento 
e sustentabilidade.

P&OD

Stakeholders internos

Lançamento e utilização do novo formato 
do People & Organization Scorecard.

Atualização da base para construção do 
business case para a diversidade face à 
informação de gestão disponível no 
scorecard.

Tempo poupado no levantamento 
e consolidação da informação de 
gestão.

A desagregação dos dados por género 
já era amplamente efetuada antes da 
introdução desta medida, como 
comprovado nos documentos Relatório 
& Contas ou Relatório de 
Sustentabilidade. 

O Scorecard permite a visualização dos 
indicadores de género de forma 
automática e intuitiva.

Não aplicável

P&OD

Stakeholders internos

Realizar, pelo menos, 2 campanhas 
globais associadas à diversidade e 
ao bem-estar.

Celebrar pelo menos 5 efemérides, 
seja numa componente de 
sensibilização como de ação.

Número de sessões realizadas

Número de participantes

Nível de impacto e satisfação 
dos/as participantes

São exemplos de campanhas globais 
a Semana Global da Diversidade, a 
Semana Global do Bem-Estar ou o 
Mind Your Mind, uma iniciativa que 
promove a saúde mental na EDP.

Até €20,000 

P&OD

Stakeholders internos

Manutenção ou melhoria das atuais 
ferramentas e momentos de 
auscultação para incluir, por exemplo 
questões mais orientadas para aspetos 
de equidade, inclusão e pertença. 

Taxa de participação nos 
momentos de auscultação 
direcionado para aferir perceções 
sobre estes temas.

Nível de favorabilidade (%) (ou 
equivalente) nas questões 
associadas à Diversidade e 
Inclusão.

Incluído no custo previsto 
para gestão de parceria e 
plataforma para gestão do 
projeto de Estudo de Clima 
Organizacional

P&OD

Stakeholders internos

48.000€ por 3 anos

P&OD

Stakeholders internos

CCU e BGU

Plano estratégico 2021/2025.Não aplicável
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02  Igualdade no acesso ao emprego

Medida Objectivo Departamentos 
responsáveis e envolvidos

Orçamento Meta

Contrariar barreiras estruturais 
à igualdade entre mulheres e 
homens.

Contribuir para um maior 
equilíbrio entre mulheres e 
homens na empresa.

Contrariar barreiras 
estruturais à igualdade entre 
mulheres e homens.

Contribuir para um maior 
equilíbrio entre mulheres e 
homens na empresa.

E-REDES

Direção de Comunicação 
e Stakeholders

Direção de Recursos Humanos 
e Organização

E-REDES

Direção de Comunicação 
e Stakeholders

Direção de Recursos Humanos e 
Organização

 

Indicadores Observações

€34,000

€20,000 Atribuição de 10 bolsas de mérito a alunas 
de 6 universidades de referência, das áreas 
STEM/TIC, em Portugal.

Promoção de estudantes das áreas 
STEM/TIC em processos de recrutamentos
 para estágios na E-REDES ou outras 
posições na EDP.

Desenvolvimento e implementação do 
programa de mentoring

Relançamento da campanha 
#RebelsforChange com diversas iniciativas 
práticas, que promovem a atração e 
recrutamento de mulheres nas áreas STEM.

Contrariar barreiras 
estruturais à igualdade entre 
mulheres e homens.

Contribuir para um maior 
equilíbrio entre mulheres e 
homens na empresa.

P&OD 

Equipas P&O das unidades de negócio

Stakeholders internos

Número de bolsas de mérito/estudo 
previstas ou número de alunas impactadas 
pela medida.

Recrutamento Inclusivo - orientação às 
entidades externas especializadas em 
recrutamento e seleção, no sentido de 
garantirem representatividade e diversidade 
de candidaturas apresentadas, incluindo a 
representatividade de género, sempre que
possível de pelo menos 40%.

Contrariar barreiras estruturais
à igualdade entre mulheres 
e homens.

Contribuir para um maior 
equilíbrio entre mulheres e 
homens na empresa.

P&OD

H2R, EDP Global Solutions

CCU and BGU

Não aplicável Pelo menos 1 sessão de sensibilização junto 
de cada parceiro externo de recrutamento 
sobre a importância de mitigar o efeito de 
enviesamentos inconscientes e possíveis 
situações de discriminação nas fases de 
triagem e pré-seleção de candidatas e 
candidatos.

Criação de peça de comunicação com boas 
práticas para o recrutamento inclusivo e 
partilha com os parceiros de recrutamento.

Número de sessões de sensibilização 
realizadas.

Número de peças de comunicação 
internas e externas.

Contribuir para um processo 
de seleção e recrutamento 
justo e objetivo para
 mulheres e homens.

P&OD

H2R, EDP Global Solutions Business Unit 

P&O Teams

Não aplicável Número de sessões de 
formação realizadas.

Número de participantes nas 
sessões de formação.

Número de questões ou situações 
reportadas pelas partes sobre a 
ferramenta disponibilizada.

Nível de satisfação ou feedback 
relacionado com a utilidade 
da ferramenta.

Contribuir para um processo de 
seleção e recrutamento justo e 
objetivo para mulheres e homens.

P&OD

H2R, EDP Global Solutions

Equipas P&O das unidades de negócio

Não aplicável Nível de conhecimento pelas áreas de 
gestão de pessoas na empresa sobre 
o processo interno de referenciação.

Nível de conhecimento da medida 
pelos colaboradores e colaboradoras 
da empresa.

Programa de Trainees - implementação do
programa com a garantia de assegurar que 
os critérios e procedimentos de seleção e 
recrutamento de têm presente o princípio da 
igualdade e não discriminação em função do 
género, sendo elaborados pela empresa de 
forma objetiva e transparente.

Contribuir para um processo de 
seleção e recrutamento justo e 
objetivo para mulheres e homens.

P&OD

Equipas P&O das unidades de negócio

Número total de candidatos e 
candidatas ao programa.

80.000€

7372



74 75

03 Formação inicial e contínua

Medida Objectivo Departamentos 
responsáveis e envolvidos

Orçamento Meta

Promover uma cultura de 
igualdade entre mulheres e 
homens no local de trabalho, 
favorecendo práticas de 
gestão e de trabalho ́
consonantes com a mesma.

E-REDES

Gabinete do Provedor de Ética

Abranger pelo menos 80% das novas 
admissões na EDP e novos líderes.

Promover a oferta formativa nestes tópicos 
em pelo menos três momentos ao longo 
do ano.

Indicadores Observações

Número de formandos que 
completaram a formação.

Número e tipologia de efemérides 
celebradas.
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04 Igualdade nas condições de trabalho

Medida Objectivo Departamentos 
responsáveis e envolvidos

Orçamento Meta

Programa de re-onboarding - criação e 
implementação de mecanismo de 
sinalização e acompanhamento com o 
objetivo de facilitar o regresso de 
trabalhadoras e trabalhadores que tenham 
interrompido a carreira por motivos familiares 
e/ou interrupções de vínculo laboral de 
média/longa duração (e.g. licenças sem 
vencimento, entre outras).

Incentivar a participação 
equilibrada das mulheres e 
dos homens nos lugares de 
decisão.

Incentivar a participação 
equilibrada das mulheres 
e dos homens nos lugares 
de decisão.

P&OD

Equipas P&O das unidades 
de negócio

P&OD

Equipas P&O das unidades de negócio

 

Melhoria do atual processo em curso de 
regresso ao trabalho ou criação e 
implementação de mecanismo de 
melhoria.

Sinalizar e acompanhar, se necessário, 
100% das situações nestas circunstâncias.

Indicadores Observações

Não aplicável Número de situações sinalizadas e 
colaboradoras e colaboradores 
acompanhados.

Nível de satisfação (%) do 
acompanhamento dado a partir do 
momento do regresso.

Disponibilização desta tipologia de 
mentoria no atual programa de 
mentoring corporativo.

Número de colaboradoras envolvidas 
no programa, como mentees ou 
mentoras.

Nível de satisfação (%) das mentees/
mentoras no programa.

Incentivar a participação 
equilibrada das mulheres 
e dos homens nos lugares 
de decisão.

P&OD 

Equipas P&O das unidades de negócio

Incentivar a participação 
equilibrada das mulheres e 
dos homens nos lugares de 
decisão.

P&OD

Equipas P&O das unidades de negócio
 

Pelo menos 20% do género 
sub-representado da pool de sucessores 
já ter estado envolvido, nos últimos 3 anos, 
num programa de formação, capacitação 
ou equivalente.

Número de colaboradoras e colaboradores 
envolvidos em programas de capacitação.

Implementação de um novo Modelo de 
Performance Individual, garantindo um 
processo de desempenho mais meritocrático 
e fomentando uma cultura onde o "como" se 
entrega é tão importante/valorizado quanto 
o "quanto" se entrega.

Assegurar um processo de 
avaliação justo e objetivo 
para mulheres e para homens.

P&OD Não aplicável

Modelo de Famílias Funcionais - projeto que 
incluiu uma análise interna ao modelo 
existente e uma revisão do mesmo,
 procurando garantir uma estrutura que facilita 
o entendimento de critérios de valorização 
claros, objetivos e transparentes, de forma a 
respeitar o princípio “salário igual para trabalho 
igual ou de valor igual”. Trata-se de um modelo 
de Matriz Funcional que enquadra todas as 
funções num determinado posici-onamento e 
de forma transversal para todo o grupo. 
O novo modelo será implementado no decorrer 
2022/2023.

Promover a transparência 
interna sobre a política salarial.

P&OD Não aplicável

Promover a transparência 
interna sobre a política salarial.

P&OD Garantir que existem regras Globais 
no que respeita à gestão salarial dos 
trabalhadores e trabalhadoras da EDP.

Nível de aplicação (%) da Política de 
Compensação em todo o Grupo.

Não aplicável

Sub-dimensão

Programa de Mentoring - integração de 
mentoria, de aconselhamento, coaching, 
apadrinhamento/amadrinhamento para 
pessoas do género sub-representado, de 
vários segmentos funcionais, no atual 
programa de mentoring corporativo, com 
o objetivo de aumentar a rede de contactos, 
a visibilidade e projeção do seu trabalho e 
desenvolver competências ao nível da 
liderança.

A EDP já promove um conjunto 
de iniciativas, de âmbito global 
e local, no sentido de fomentar 
um maior equilíbrio de género 
na empresa e na comunidade. 
Algumas iniciativas e parcerias 
são já referidas no presente 
Plano, capítulo 'o que já estamos 
a fazer'.

Avaliação de Desempenho P&OD

Equipas P&O das unidades de negócio
 

Não aplicável Ter 100% de todos os colaboradores e 
colaboradoras formados/capacitados 
sobre o novo modelo.

Ter 100% de todos os colaboradores e 
colaboradoras elegíveis avaliados sob 
este novo modelo.

% de colaboradores capacitados no novo 
modelo.

# de colaboradores avaliados.
% cumprimento da curva de referência.

Salários Projeto Equidade Salarial - projeto em curso 
que procura consolidar todos os aspetos 
legais e regulatórios, standards e práticas 
internacionais, todas as medidas internas de
 garantia da equidade salarial na EDP que 
resultará num conjunto de ações transversais 
a curto, médio e longo prazo, para manutenção 
destas práticas ou mitigação de situações 
potenciadoras de iniquidades salariais.

Assegurar o princípio de salário 
igual para trabalho igual ou de 
valor igual.

Salários

Salários
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05 Proteção na parentalidade
Medida Objectivo Departamentos 

responsáveis e envolvidos
Orçamento Meta

Garantir o direito ao gozo 
das licenças de parentalidade 
pelos trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença.

P&OD

EDP GS - H2R

Equipas P&O das unidades de 
negócio

CCU e BGU

P&OD

CCU e BGU

Indicadores Observações

Não aplicável Atualização do Kit Novos Pais PT & 
número de peças de comunicação 
Internas com a sua divulgação.

Elaboração do Kit Novos Pais nas 
diferentes regiões e número de peças 
de comunicação interna com a sua 
divulgação.

Criação de momentos de sensibilização, 
comunicação ou formação, com referência 
explícita ao direito e benefícios associados 
ao uso partilhado da licença parental inicial 
e outras modalidades já previstas na lei.

Número de licenças parentais 
partilhadas (e comparação com 
períodos homólogos).

P&OD

EDP GS - H2R

Número de Planos Implementados; 
Número de Comunicações feitas aos
respondentes.

Número de medidas implementadas.

Sub-dimensão

Licenças/Licenças partilhadas

Garantir o direito ao gozo das
licenças de parentalidade 
pelos trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - 
Incentivar os trabalhadores 
homens ao uso partilhado 
da licença.

Licenças/Licenças partilhadas

O atual Kit Novos Pais é atualizado 
sempre que ocorram novas atualizações 
à legislação e novas medidas de apoio 
à parentalidade

Licenças/Licenças partilhadas Não aplicável

Não aplicávelGarantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença.
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06 Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal

Medida Objectivo Departamentos 
responsáveis e envolvidos

Orçamento Meta

P&OD

Stakeholders internos

Indicadores Observações

Não aplicável

Sub-dimensão
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07 Prevenção da prática de assédio no trabalho

Medida Objectivo Departamentos 
responsáveis e envolvidos

Orçamento Meta

Canal Speak Up - garantir a prevenção 
e o combate ao assédio no trabalho, através
da comunicação do canal 'Speak Up', dando 
voz a todos aqueles que pretendam reportar 
condutas não éticas na empresa.

A divulgação deste canal prevê a realização 
de formação sobre os canais de denúncia

 
(Speak Up).

Prevenir e combater o assédio 
no trabalho - Prevenir e 
combater a prática de 
outras ofensas à 
integridade física ou moral, 
liberdade, honra ou dignidade

 
do trabalhador ou da 
trabalhadora.

Gabinete Provedor/a Ética

Direção de Compliance

Gabinete Provedor/a Ética

Disponibilização da formação a todos  os colaboradores e colaboradoras em
 Portugal até ao 1º trimestre de 2023.

Indicadores Observações

Não aplicável Taxa de conclusão (%) da formação,  com informação desagregada por
 género.

Realização de 2 sessões de formação. Número de sessões de formação,

 
com informação desagregada por

 
género.

Realização de ações de 
sensibilização sobre a prática 
de assédio no trabalho e de 
outras ofensas à integridade 
física ou moral, liberdade, honra 
ou dignidade de trabalhadores 
e trabalhadoras.

"Approaching Ethics" - formação orientada 
para colaboradores e colaboradoras com

 
funções de liderança intermédia que, além 
de outras temáticas, pretende sensibilizar

 
para a prevenção da prática de assédio.

Informação sobre a Ética na EDP 
disponível no website edp.com > 
Sobre Nós > Ética (Código de Ética)

 e Speak Up (canal reporte situação 
não ética)

Não aplicável Esta formação já se iniciou em Portugal

 
(2 trimestre 2022 - piloto), a ética é 
abordada em termos gerais e depois 
é efetuado o estudo de caso, sendo 
um deles sobre questões de assédio.
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Monitorização e Colaboração

As medidas previstas no Plano são avaliadas e monitorizadas periodicamente 

pela EDP de forma a assegurar o seu cumprimento e a identificar oportunidades de 

melhoria, através de fóruns deliberativos e consultivos no seu modelo de governo 

que garante a aceleração e monitorização dos temas que impactam a igualdade de 

género, como as matérias abordadas na Comissão de Ética. 

A monitorização e implementação do Plano definido e as métricas relevantes 

a acompanhar são geridas periodicamente pela equipa P&OD, abordadas e 

deliberadas em sede de Conselho de Administração Executivo bem como no Comité 

de Recursos Humanos e Diversidade, anualmente. Adicionalmente, está prevista a 

implementação de um Comité global dedicado a acompanhar com maior detalhe os 

temas relativos à Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertença.

Comités de Gestão - estruturados 
em função da sua natureza 
corporativa ou de negócio e 
contribuem para partilha de 
informação e processo de 
decisão da EDP

Principais responsabilidades

Conselho de 
Administração Executivo

•   Adquirir, vender ou, por qualquer forma, 
alienar ou onerar direitos ou bens imóveis;

•   Constituir sociedades e subscrever, adquirir, 
onerar e alienar participações sociais;

•    Deliberar sobre a emissão de obrigações 
e outros valores mobiliários nos termos da lei e 
do Contrato de Sociedade, devendo observar 
limites quantitativos anuais que sejam fixados 
pelo Conselho Geral e de Supervisão;

•  Estabelecer a organização técnico-
administrativa da Sociedade e as normas de 
funcionamento interno, designadamente sobre 
pessoal e sua remuneração;

•   Constituir mandatários com os poderes 
que julgue convenientes, incluindo os de 
substabelecer; 

•   Designar o Secretário da Sociedade e o 
respetivo suplente;

•   Contratar o auditor externo indicado pelo 
Conselho Geral e de Supervisão nos termos 
do artigo 22.º, n.º 1, alínea q) do Contrato de 
Sociedade, e exonerá-lo sob indicação do 
Conselho Geral e de Supervisão;

•  Assegurar que os riscos da Sociedade são 
identificados, avaliados, controlados e geridos, 
definir objetivos em matéria de risco, fixar o 
perfil de risco da Sociedade e coordenar as 
decisões relativas à gestão de riscos materiais.

Informação prevista no 
Regulamento Interno do 
Conselho de Administração 
Executivo (CAE) em edp.
com, Sobre Nós, Conselho de 
Administração Executivo

O Conselho de Administração Executivo é o 
órgão responsável pela gestão das
atividades da Sociedade, nos termos previstos 
no Código das Sociedades Comerciais e no 
Contrato de Sociedade. 

Nos termos do Artigo 17.º do Contrato de 
Sociedade, compete ao Conselho de 
Administração Executivo, nomeadamente:

•  Fixar os objetivos e as políticas de gestão da 
Sociedade e do Grupo EDP;

•  Elaborar os planos de atividade e financeiros 
anuais;

•  Gerir os negócios sociais e praticar todos os 
atos e operações relativos ao objeto social que 
não caibam na competência atribuída a outros 
órgãos da Sociedade;

•   Representar a Sociedade em juízo e fora 
dele, ativa e passivamente, podendo desistir, 
transigir e confessar em quaisquer pleitos e, 
bem assim, celebrar convenções de arbitragem;
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Conselho Geral e de Supervisão No exercício das suas competências, o CGS 
tem como principal missão assegurar, em 
permanência:

•  O acompanhamento e a supervisão da 
atividade da administração da Sociedade e 
das Sociedades Dominadas, cooperando com 
o CAE e com os demais órgãos e corpos sociais 
na prossecução do interesse da Sociedade;

•  O CGS e os seus membros devem pautar 
a sua atuação pelo estrito respeito da Lei, 
dos Estatutos, das deliberações da AG e do 
presente Regulamento e devem tomar em 
consideração as recomendações relativas às 
melhores práticas de governação societária, 
nomeadamente o Código de Governo das 
Sociedades do IPCG.

Presidente do Conselho de 
Administração Executivo/ Chief 
Executive Officer (CEO)

Comité de Recursos Humanos 
e Diversidade

•  Discutir e alinhar a definição da estratégia 
de gestão de pessoas da EDP;

•  Discutir e alinhar políticas de promoção das 
melhores práticas em matéria de diversidade 
e inclusão, propondo a sua in-corporação e 
cumprimento na estratégia da EDP;

•  Analisar os principais indicadores relativos 
aos diferentes segmentos de potencial e 
discutir e alinhar políticas e instru-mentos de 
desenvolvimento;

•  Discutir e partilhar iniciativas que visem o 
alinhamento cultural e que promovam uma 
cultura de meritocracia;

•  Discutir e emitir parecer sobe o orçamento 
anual de Recursos Humanos da EDP e 
acompanhar a sua evolução.

Comissão de Ética •  Propor à CGSS Programas de Ética 
plurianuais e respetivos Planos anuais 
preparados pelo Provedor de Ética;

•  Promover através dos seus membros, 
junto das empresas e outras unidades 
organizacionais, a política de Ética aprova-
da pelo Grupo e consubstanciada nos 
Programas de Ética;

•  Apreciar os Relatórios trimestrais sobre 
a execução dos planos anuais de ética do 
Grupo elaborados pelo Provedor de Ética ou 
outros elementos sobre o desempenho ético;

•  Analisar os processos de infração ao 
Código de Ética instruídos pelo Provedor de 
Ética e emitir parecer sobre os mes-mos;

•  Apreciar as deliberações tomadas pelo 
Comité de Ética da EDP Energias do Brasil 
e pelo Comité de Ética da EDP Reno-váveis 
que lhe serão enviadas trimestralmente;

•  Emitir pareceres, quando solicitado por 
algum dos órgãos de gestão das empresas 
que integram o Grupo EDP, sobre prá-ticas 
ou códigos de conduta nos domínios da Ética 
ou da de-ontologia, desenvolvidos no quadro 
de necessidades especí-ficas, legais ou 
regulamentares;

•  Zelar continuamente pela adequação 
do Código de Ética e dos procedimentos 
dele decorrentes às necessidades do 
Grupo EDP e promover revisões, no mínimo 
bienais, daquele documento, devidamente 
suportadas em relatório de revisão a enviar à 
CGSS para aprovação;

•  A composição do Comité de Ética é 
divulgada na página da EDP na Internet.

•  Presidente do Comité de Recursos 
Humanos e Diversidade

•  Sponsor para a Diversidade, Equidade, 
Inclusão e Pertença

8786



88 89

People & Organizational 
Development Unit (P&OD)

•  Garantir e acompanhar a implementação 
de iniciativas, planos de melhoria contínua e 
medidas em matéria de diversidade;

•  Constituir equipas de trabalho ou remeter 
para as estruturas organizativas adequadas 
a implementação das medidas e definir os 
respetivos prazos;

•  Garantir a divulgação das diversas 
iniciativas, planos de melhoria contínua 
e medidas em matéria de diversidade, 
bem como a sua articulação com outras 
intervenções transversais, como o Processo 
Ético ou o relacionamento com Fornecedores, 
entre outras; e,

•  Monitorizar os impactos da política 
de diversidade através da análise de 
indicadores específicos.

O balanço das iniciativas desenvolvidas e os indicadores internos de igualdade 

de género são divulgados anualmente no Relatório e Contas e no Relatório de 

Sustentabilidade do Grupo EDP. Também o facto de a EDP ser uma empresa 

certificada em matéria de conciliação e igualdade, especificamente com a 

certificação EFR-Entidade Familiarmente Responsável promovida pela Fundación 

Más família, exige um acompanhamento semestral de todas as medidas e de 

todos os indicadores no âmbito da igualdade de género, sendo esta monitorização 

alvo de auditorias anuais internas e externas. Para efeitos, a EDP irá renovar a sua 

certificação EFR para o triénio 2022-2025, dando continuidade à sua estratégia de 

promoção das matérias de conciliação e igualdade.

Como anteriormente referido, o Inclusion Office (P&OD) surge como um instrumento 

para alavancar e disseminar a inclusão na EDP, através de uma operacionalização 

multidisciplinar, permitindo, por um lado, manter o investimento do Grupo na 

implementação de medidas com as quais se compromete, através da manutenção 

e estabelecimento de parcerias e colaborações com outras entidades, integrando 

grupos de trabalho e participando em fóruns e seminários e, por outro lado, abrir este 

tema na organização, possibilitando que qualquer pessoa no Grupo EDP se possa 

envolver ativamente nos temas e iniciativas de D&I.

Esta abordagem integrada fomenta a partilha de melhores práticas entre 

colaboradores, empresas, entidades de vários sectores a nível nacional e 

internacional contribuindo, assim, para a promoção da igualdade de oportunidades 

entre homens e mulheres nas diversas organizações e na sociedade em geral.

Todas as medidas referentes a medidas que promovem a diversidade, equidade, 

inclusão, bem-estar, conciliação, proteção da parentalidade ou de flexibilidade 

espacial e temporal são dotadas de orçamento próprio, com revisão anual e de 

acordo com a estratégia de negócio de gestão de pessoas.
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Na EDP, queremos reforçar não só a clara importância de promover 

uma empresa, um ambiente de trabalho e uma cultura diversificados, 

mas também compreender a relevância de ambientes mais inclusivos 

como fatores críticos e diferenciadores na promoção da criatividade, da 

inovação e de resultados de excelência. 

Mais do que juntar diferentes pontos de vista e formas de ver o mundo, é 

cada vez mais importante integrar todas estas dimensões, ser inclusivos 

de forma consciente e, assim, ganhar vantagem competitiva.

Como empresa socialmente responsável, a EDP incorpora nos seus 

valores e práticas os princípios da D&I. Para estarmos preparados para o 

futuro temos a ambição de atrair, desenvolver e reter talento, assumindo a 

diversidade como potenciadora de inovação organizacional, espelhando 

a diversidade que caracteriza a sociedade em que nos inserimos.

A EDP tem como principais objetivos contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos colaboradores do Grupo, eliminando barreiras ao 

longo da sua jornada profissional, potenciar um maior equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional e promover, sempre, a igualdade de género.

Para além do acompanhamento e compromisso do Conselho de 

Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão da EDP 

na melhoria contínua das condições laborais, da aposta clara no mérito 

e na eficiência, há, por parte destes órgãos, um foco na diversidade e 

na inclusão na medida em que tem vindo a tornar-se um fator cada vez 

mais crítico de sucesso, estando verdadeiramente presente na agenda 

estratégica da gestão de pessoas na EDP.

Para o Plano 2022-2023, a EDP continua determinada em percorrer este 

caminho, bem como em reforçar a sua diversidade noutros parâmetros, 

porque considera que é através da inclusão dessa diversidade que é 

possível aportar novas abordagens e mais valor para o negócio. Sendo 

uma empresa global, presente em 29 mercados e 4 continentes, a EDP 

conta hoje com cerca de 13.000 colaboradores de 56 nacionalidades e 

uma procura crescente pela contratação de novos perfis mais analíticos 

e tecnológicos, alinhados com a transformação digital e desenvolvimento 

de negócio em atividades emergentes.

Queremos ‘mudar já hoje, o amanhã’, promovendo uma cultura que 

atrai e potencia talento, que estimula o desenvolvimento pessoal 

e profissional, que aposta na flexibilidade, na colaboração e 

envolvimento de todos, que reconhece e recompensa a excelência 

e o mérito, que valoriza a individualidade, e que cria um ambiente 

de bem-estar, de respeito, de igualdade de oportunidades e de 

produtividade para todas as pessoas.

Changing 
tomorrow 
now
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2020 UN       Grupo     Portugal      Espanha
América 

do Sul
América 
do Norte

Resto do          
Mundo

 EMPREGO

Colaboradores  #         11 610         5 815          1 524        3 248             772          251

Colaboradores masculinos %             74            74              72            77               73            68

Colaboradores femininos  %             26            26              28           23               27            32

Colaboradores femininos em posições de gestão  %             25            27              24            15              23            24

Colaboradores por tipo de contrato  #        11 610          5 815          1 524       3 248             772           251

Órgão Sociais Executivos  #           59 33 0 26 0 0

Masculino  # 53 29 0 24 0 0

Feminino  # 6 4 0 2 0 0

Quadro Permanente  # 11 500 5 741 1 521 3 222 772 244

Masculino   # 8 556 4 262 1 101 2 463 563 167

Feminino   # 2 944 1 479 420 759 209 77

Contratos a termo # 51 41 3 0 0 7

Masculino  # 33 26 3 0 0 4

Feminino  # 18 15 0 0 0 3

Colaboradores por tipo de ocupação #      11 610         5 815 1 524 3 248 772 251

Full-Time  # 11 568 5 811 1 491 3 248 772 246

Masculino  # 8 638 4 317 1 101 2 487 563 170

Feminino  # 2 930 1 494 390 761 209 76

Part-time # 42 4 33 0 0 5

Masculino # 4 0 3 0 0 1

Feminino # 38 4 30 0 0 4

Colaboradores com necessidades especiais # 139 69 17 53 0 0

Masculino # 75 36 11 28 0 0

Feminino # 64 33 6 25 0 0

Entradas de colaboradores* # 1 282 426 179 366 229 82

Masculino # 885 273 115 265 174 58

Feminino # 397 153 64 101 55 24

Rácio F/M de novas entradas x 0,45 0,56 0,56 0,38 0,32 0,41

Saídas de colaboradores # 1 332 462 379 281 118 92

Masculino # 976 374 229 215 92 66

Feminino # 356 88 150 66 26 26

Índice de rotatividade ou turnover % 11,47 7,94 24,87 8,65 15,28 36,65

Masculino % 11,29 8,66 20,74 8,64 16,34 38,60

Feminino % 11,99 5,87 35,71 8,67 12,44 32,50

Remuneração Média Fixa Anualizada  

Masculino € 3 029 3 162 4 583 1 123 7 038 4 134

Feminino € 3 185 3 481 3 930 1 174 6 817 3 394

Rácio salarial por género (F/M) x 1,05 1,10 0,86 1,05 0,97 0,82

2021 UN       Grupo     Portugal      Espanha
América 

do Sul
América 
do Norte

Resto do          
Mundo

     APAC

 EMPREGO

Colaboradores  #      12 223         5 716          2021      3 226           909          352 12

Colaboradores masculinos %          73,34          73,39           72,44         75,73             71,07          61,65 75

Colaboradores femininos  %          26,66          26, 61           27,56         24,27           28,93         38,35 25

Colaboradores femininos em posições de gestão  %          26,47         29,09           26,57          19,91           23,76          21,54 0

Colaboradores por tipo de contrato  #       12 236        5 716          2021       3 226           909           352 12

Órgão Sociais Executivos  #           58 33  0 25  0 0 0

Masculino  # 42 22 0 20 0 0 0

Feminino  # 16 11 0 5 0 0 0

Quadro Permanente  # 12 126 5 650 2010 3 201 909 344 12

Masculino   # 8 898 4 153 1 454 2 423 646 213 9

Feminino   # 3 228 1 497 556 778 263 131 3

Contratos a termo # 52 33 11 0 0 8 0

Masculino  # 34 20 10 0 0 4 0

Feminino  # 18 13 1 0 0 4 0

Colaboradores por tipo de ocupação #     12 236        5 716 2021 3 226 909 352 12

Full-Time  # 12 189 5 710 1 990 3 226 909 342 12

Masculino  # 8 967 4 193 1 460 2 443 646 216 9

Feminino  # 3 222 1 517 530 783 263 126 3

Part-time # 46 6 31 0 0 9 0

Masculino # 7 2 4 0 0 1 0

Feminino # 40 4 27 0 0 9 0

Colaboradores com necessidades especiais # 179 71 17 67 21 3 0

Masculino # 98 40 10 34 12 2 0

Feminino # 81 31 7 33 9 1 0

Entradas de colaboradores* # 1 599 471 229 434 316 137 12

Masculino # 1047 306 153 291 213 75 9

Feminino # 552 165 76 143 103 62 3

Rácio F/M de novas entradas x 0,53 0,54 0,5 0,49 0,48 0,83 0,33

Saídas de colaboradores # 1 543 570 300 455 183 35 0

Masculino # 1180 430 256 333 136 25 0

Feminino # 363 140 44 122 47 10 0

Índice de rotatividade ou turnover % 12,61 9,97 14,84 14,10 20,13 9,94 0,00

Masculino % 13,15 10,25 17,49 13,63 21,05 11,52 0,00

Feminino % 11,13 9,20 7,90 15,58 17,87 7,41 0,00

Remuneração Média Fixa Anualizada  3181 3253 4362 1162 6990 3891 4867

Masculino € 3 133 3 154 4 513 1 139 7 025 4 202 5191

Feminino € 3 316 3 527 3 963 1 232 6 905 3 359 3893

Rácio salarial por género (F/M) x 1,06 1,12 0,88 1,08 0,98 0,80 0,75

*Valores líquidos da passagem de colaboradores de Contrato a Termo para Quadro Permanente 
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2018 UN Grupo Portugal Espanha Brasil
América 
do Norte

Resto do 
Mundo

EMPREGO 

Colaboradores # 11 631 6 085 1 674 3 038 596 238

Colaboradores masculinos % 75 76 72 77 72 63

Colaboradores femininos % 25 24 28 23 28 37

Colaboradores femininos em posições de gestão % 25 25 25 17 27 40

Colaboradores por tipo de contrato # 11 631 6 085 1 674 3 038 596 238

Órgão Sociais Executivos    # 59 33 0 26 0 0

Masculino # 54 29 0 25 0 0

Feminino # 5 4 0 1 0 0

Quadro Permanente # 11 521 6 021 1 659 3 012 596 233

Masculino # 8 685 4 581 1 200 2 326 431 147

Feminino # 2 836 1 440 459 686 165 86

Contratos a termo # 51 31 15 0 0 5

Masculino # 26 13 11 0 0 2

Feminino # 25 18 4 0 0 3

Colaboradores por tipo de ocupação # 11 631 6 085 1 674 3 038 596 238

Full-Time # 11 587 6 084 1 636 3 038 595 234

Masculino # 8 759 4 623 1 206 2 351 431 148

Feminino # 2 828 1 461 430 687 164 86

Part-time # 44 1 38 0 1 4

Masculino # 6 0 5 0 0 1

Feminino # 38 1 33 0 1 3

Colaboradores com necessidades especiais # 169 100 18 51 0 0

Masculino # 102 63 11 28 0 0

Feminino # 67 37 7 23 0 0

Entradas de colaboradores # 641 185 39 303 85 29

Masculino # 865 319 68 284 154 40

Feminino # 352 143 39 113 29 28

Rácio F/M de novas entradas x 0,41 0,45 0,57 0,40 0,19 0,70

Saídas de colaboradores # 702 415 31 188 53 15

Masculino # 935 547 74 220 72 22

Feminino # 265 133 19 81 18 14

Índice de rotatividade ou turnover % 6,07 7,09 1,84 5,96 8,41 6,05

Masculino % 6,18 7,17 1,82 6,17 9,05 3,66

Feminino % 5,73 6,81 1,89 5,27 6,78 10,71

Colaboradores com direito a licença 
de parentalidade

# 339 178 73 30 36 22

Masculino # 337 140 36 126 27 8

Feminino # 134 43 38 30 9 14

Colaboradores que gozaram licença 
de parentalidade

# 339 178 73 30 36 22

Masculino # 205 135 35 n.d. 27 8

Feminino # 134 43 38 30 9 14

Taxa de retenção de colaboradores que gozaram 
licenças de parentalidade

% 99 100 100 93 100 99

Masculino % 100 100 100 n.d. 100 100

Feminino % 98 100 100 93 100 93

Remuneração Média Fixa Anualizada  3 181 3 223 4 357 1 419 7 016 3 181

Masculino € 3 027 3 130 4 337 1 411 6 536 4 527

Feminino € 3 147 3 394 3 691 1 436 6 245 3 719

Rácio salarial por género (F/M) x 1,04 1,08 0,85 1,02 0,96 0,82

2019 UN     Grupo    Portugal   Espanha    Brasil
   América 
   do Norte

Resto do 
Mundo

EMPREGO 

Colaboradores   # 11 660 5 852 1 720 3 158 663 267

Colaboradores masculinos   %            75 76 70 77 73 69

Colaboradores femininos   % 25 24 30 23 27 31

Colaboradores femininos em posições de gestão   % 25 26 28 15 24 26

Colaboradores por tipo de contrato # 11 660 5 852 1 720 3 158 663 267

Órgão Sociais Executivos # 55 33 0 23 0 0

Masculino # 51 29 0 22 0 0

Feminino # 5 4 0 1 0 0   

Quadro Permanente # 11 549 5 783 1 710 3 134 663 259

Masculino # 8 549 4 370 1 205 2 410 484 180

Feminino # 2 900 1 413 505 724 179 79

Contratos a termo # 55 36 10 1 0 8

Masculino # 24 23 7 1 0 4

Feminino # 22 13 3 0 0 4

Colaboradores por tipo de ocupação # 11 660 5 852 1 720 3 158 663 267

Full-Time # 11 615 5 847 1 684 3 158 663 263

Masculino # 8 730 4 422 1 208 2 433 484 183

Feminino # 2 885 1 425 476 725 179 80

Part-time # 45 5 36 0 0 4

Masculino # 5 0 4 0 0 1

Feminino # 40 5 32 0 0 3

Colaboradores com necessidades especiais # 163 88 21 54 0 0

Masculino # 92 50 13 29 0 0

Feminino # 71 38 8 25 0 0

Entradas de colaboradores* # 1 287 415 150 466 176 80

Masculino # 897 276 81 345 138 57

Feminino # 358 118 58 121 38 23

Rácio F/M de novas entradas x 0,40 0,43 0,72 0,35 0,28 0,40

Saídas de colaboradores # 1 226 630 92 347 112 45

Masculino # 923 480 74 264 85 20

Feminino # 303 150 18 83 27 25

Índice de rotatividade ou turnover % 10,51 10,77 5,35 10,99 16,89 16,85

Masculino % 10,57 10,85 6,11 10,85 17,56 10,87

Feminino % 10,36 10,49 3,54 11,45 15,08 30,12

Remuneração Média Fixa Anualizada  

Masculino € 3 081 3 127 4 489 1 400 7 043 4 519

Feminino € 3 235 3 443 3 845 1 467 6 767 3 751

Rácio salarial por género (F/M) x 1,05 1,10 0,86 1,05 0,96 0,83
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2017 UN Grupo Portugal Espanha Brasil
América 
do Norte

Resto do 
Mundo

EMPREGO 

Colaboradores # 11 657 6 326 1 680 2 945 502 204

Colaboradores masculinos % 76 77 73 77 69 62

Colaboradores femininos % 24 23 27 23 31 38

Colaboradores femininos em posições de gestão % 25 25 27 16 24 32

Colaboradores por tipo de contrato # 11 657 6 326 1 680 2 945 502 204

Órgão Sociais Executivos # 53 30 0 23 0 0

Masculino # 50 28 0 22 0 0

Feminino # 3 2 0 1 0 0

Quadro Permanente # 11 534 6 252 1 660 2 921 502 199

Masculino # 8 762 4 813 1 217 2 259 348 125

Feminino # 2 772 1 439 443 662 154 74

Contratos a termo # 70 44 20 1 0 5

Masculino # 38 21 16 0 0 1

Feminino # 32 23 4 1 0 4

Colaboradores por tipo de ocupação # 11 657 6 326 1 680 2 945 502 204

Full-Time # 11 619 6 324 1 650 2 945 502 198

Masculino # 8 846 4 862 1 231 2 281 348 124

Feminino # 2 773 1 462 419 664 154 74

Part-time # 38 2 30 0 0 6

Masculino # 4 0 2 0 0 2

Feminino # 34 2 28 0 0 4

Colaboradores com necessidades especiais # 184 111 18 55 0 0

Masculino # 116 75 11 30 0 0

Feminino # 68 36 7 25 0 0

Entradas de colaboradores # 939 311 128 318 135 47

Masculino # 650 205 84 232 104 25

Feminino # 289 106 44 86 31 22

Rácio F/M de novas entradas x 0,44 0,52 0,52 0,37 0,30 0,88

Saídas de colaboradores # 1 198 450 339 331 58 20

Masculino # 892 373 224 244 42 9

Feminino # 306 77 115 87 16 11

Índice de rotatividade ou turnover % 9,04 5,92 13,10 10,99 20,89 17,18

Masculino % 8,56 5,81 11,83 10,39 23,14 14,05

Feminino % 10,56 6,29 16,53 13,07 16,04 22,30

Colaboradores com direito a licença de 
parentalidade

# 440 195 62 132 31 20

Masculino # 302 138 31 101 25 7

Feminino # 138 57 31 31 6 13

Colaboradores que gozaram licença de 
parentalidade

# 334 191 61 31 31 20

Masculino # 196 134 30 n.d. 25 7

Feminino # 138 57 31 31 6 13

Taxa de retenção de colaboradores que gozaram 
licenças de parentalidade

% 98 99 100 95 100 100

Masculino % 100 99 100 100 100 100

Feminino % 95 100 100 77 100 100

Remuneração Média Fixa Anualizada € 3 188 3 216 4 179 1 656 6 925 6 823

Masculino € 3 164 3 165 4 358 1 653 7 165 7 322

Feminino € 3 264 3 386 3 685 1 666 6 382 6 015

Rácio salarial por género (F/M) x 1,03 1,07 0,85 1,01 0,89 0,82

2016 UN Grupo Portugal Espanha Brasil
América 
do Norte

Resto do 
Mundo

EMPREGO 

Colaboradores # 11 992 6 537 1 886 2 961 422 186

Colaboradores masculinos % 76 78 73 78 67 62

Colaboradores femininos % 24 22 27 22 33 38

Colaboradores femininos em posições de gestão % 25 24 75 17 28 35

Colaboradores por tipo de contrato # 11 992 6 537 1 886 2 961 422 186

Órgão Sociais Executivos # 53 31 1 21 0 0

Masculino # 50 29 1 20 0 0

Feminino # 3 2 0 1 0 0

Quadro Permanente # 11 874 6 464 1 867 2 938 422 183

Masculino # 9 076 5 042 1 357 2 279 283 115

Feminino # 2 798 1 422 510 659 139 68

Contratos a termo # 65 42 18 2 0 3

Masculino # 37 21 13 2 0 1

Feminino # 28 21 5 0 0 2

Colaboradores por tipo de ocupação # 11 992 6 537 1 886 2 961 422 186

Full-Time # 11 953 6 536 1 854 2 961 422 180

Masculino # 9 157 5 092 1 367 2 301 283 114

Feminino # 2 796 1 444 487 660 139 66

Part-time # 39 1 32 0 0 6

Masculino # 6 0 4 0 0 2

Feminino # 33 1 28 0 0 4

Colaboradores com necessidades especiais # 196 121 18 57 0 0

Masculino # 128 84 12 32 0 0

Feminino # 68 37 6 25 0 0

Entradas de colaboradores # 722 232 75 295 94 26

Masculino # 509 157 52 215 70 15

Feminino # 213 75 23 80 24 11

Rácio F/M de novas entradas x 0,42 0,48 0,44 0,37 0,34 0,73

Saídas de colaboradores # 814 377 52 307 59 19

Masculino # 632 292 45 234 47 14

Feminino # 182 85 7 73 12 5

Índice de rotatividade ou turnover % 6,38 4,61 3,39 10,15 19,01 12,20

Masculino % 6,18 4,35 3,55 9,71 21,63 12,29

Feminino % 7,03 5,52 2,96 11,69 13,64 12,03

Colaboradores com direito a licença 
de parentalidade

# 399 153 73 139 19 15

Masculino # 273 109 40 101 13 10

Feminino # 126 44 33 38 6 5

Colaboradores que gozaram licença 
de parentalidade

# 297 151 72 40 19 15

Masculino # 171 107 39 2 13 10

Feminino # 126 44 33 38 6 5

Taxa de retenção de colaboradores que gozaram 
licenças de parentalidade

% 99 100 100 n.d. 100 100

Masculino % 100 100 100 n.d. 100 100

Feminino % 98 100 100 95 100 100

Remuneração Média Fixa Anualizada € 3 095 3 184 4 250 1 516 7 215 3 993

Masculino € 3 075 3 139 4 427 1 507 7 565 4 408

Feminino € 3 158 3 343 3 779 1 547 6 503 3 316

Rácio salarial por género (F/M) x 1,03 1,07 0,85 1,01 0,86 0,76
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2015 UN Grupo Portugal Espanha Brasil
América 
do Norte

Resto do 
Mundo

EMPREGO 

Colaboradores # 12 084 6 683 1 863 2 972 383 183

Colaboradores masculinos % 77 78 73 78 67 66

Colaboradores femininos % 23 22 27 22 33 34

Colaboradores femininos em posições de gestão % 23 22 26 18 23 32

Colaboradores por tipo de contrato # 12 084 6 683 1 863 2 972 383 183

Órgão Sociais Executivos # 54 33 1 20 0 0

Masculino # 51 31 1 19 0 0

Feminino # 3 2 0 1 0 0

Quadro Permanente # 11 925 6 560 1 858 2 950 383 174

Masculino # 9 177 5 143 1 358 2 303 258 115

Feminino # 2 748 1 417 500 647 125 59

Contratos a termo # 105 90 4 2 0 9

Masculino # 65 55 4 1 0 5

Feminino # 40 35 0 1 0 4

Colaboradores por tipo de ocupação # 12 084 6 683 1 863 2 972 383 183

Full-Time # 12 055 6 681 1 837 2 972 383 182

Masculino # 9 288 5 228 1 360 2 323 258 119

Feminino # 2 767 1 453 477 649 125 63

Part-time # 29 2 26 0 0 1

Masculino # 5 1 3 0 0 1

Feminino # 24 1 23 0 0 0

Colaboradores com necessidades especiais # 199 113 25 56 0 5

Masculino # 126 75 18 30 0 3

Feminino # 73 38 7 26 0 2

Entradas de colaboradores # 774 283 80 275 110 26

Masculino # 553 201 42 218 78 14

Feminino # 221 82 38 57 32 12

Rácio F/M de novas entradas x 0,40 0,41 0,90 0,26 0,41 0,86

Saídas de colaboradores # 736 332 82 255 46 21

Masculino # 575 279 66 183 36 11

Feminino # 161 53 16 72 10 10

Índice de rotatividade ou turnover % 6,32 4,58 4,29 9,39 22,32 13,06

Masculino % 6,13 4,55 3,87 9,18 24,15 10,59

Feminino % 6,96 4,69 5,49 10,10 18,50 17,74

Colaboradores com direito a licença de 
parentalidade

# 409 135 100 128 29 17

Masculino # 272 91 48 99 25 9

Feminino # 137 44 52 29 4 8

Colaboradores que gozaram licença de 
parentalidade

# 309 134 100 29 29 17

Masculino # 172 90 48 n.d. 25 9

Feminino # 137 44 52 29 4 8

Taxa de retenção de colaboradores que gozaram 
licenças de parentalidade

% 100 100 100 98 100 100

Masculino % 100 100 100 n.d. 100 100

Feminino % 99 100 100 93 100 100

Remuneração Média Fixa Anualizada € 3 042 3 126 4 284 1 491 7 101 4 022

Masculino € 3 026 3 085 4 471 1 480 7 465 4 331

Feminino € 3 098 3 271 3 773 1 529 6 351 3 433

Rácio salarial por género (F/M) x 1,02 1,06 0,84 0,85 0,79 1,03
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Descrição de áreas de responsabilidade interna para 
com as medidas previstas no Plano de Igualdade

BGU Brand Global Unit

CCU Corporate Communication Unit

DCO Compliance Department

EDP GS EDP Global Solutions

EO Ethics Ombudsperson

H2R Hire to Retire

P&O People & Organization (people management teams 

of business units)

P&OD People & Organizational Development Global Unit

SICO Social Impact Coordination Office

GPU Global Procurement Unit
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