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OS MESMOS PRINCÍPIOS,
OS MESMOS COMPROMISSOS

O presente Relatório, satisfazendo o estabelecido no Regulamento 
do Código de Ética, dá conta das iniciativas conduzidas no ano 
de 2014 e dos seus resultados, bem como daquelas que, no seu 
seguimento, estão já em curso ou planeadas para 2015, em 
matéria de gestão do desempenho ético, na EDP.

A par da melhoria geral do nosso desempenho - observável na 
evolução dos indicadores de benchmarking - no ano de 2014 foi 
possível concretizar algumas importantes iniciativas no sentido 
de conferir ao sistema de gestão do desempenho ético maiores 
maturidade e consistência.

Com a revisão do Regulamento do Código de Ética e a recomposição 
do Comité de Ética, aprovadas pelo Conselho de Administração 
Executivo e pelo Conselho Geral e de Supervisão, ocorridas no 
último trimestre, é meu parecer, enquanto Provedor de Ética, 
que o sistema de gestão de desempenho ético do Grupo EDP 
demonstra um apreciável grau de maturidade e está adequado 
às necessidades identificadas e aos objetivos estabelecidos neste 
domínio.

Entende-se, também, que o trabalho realizado abre novas 
possibilidades de ação e de cooperação, internas e externas, tendo 
em vista o fortalecimento de uma cultura de transparência e de 
responsabilidade e a prevenção de ocorrência de más práticas 
éticas, dessa forma favorecendo a autonomia e a responsabilidade 
de todos – colaboradores e terceiros - que agem em nome da EDP 
e reduzindo os riscos reputacionais e financeiros que tais práticas 
transportam para a Companhia.

O ano de 2014 foi marcado pela adoção e divulgação do novo 
Código de Ética EDP em todas as Unidades de Negócio. O novo 
Código é, agora, praticamente igual em todo o Grupo, apenas com 
diferenças de detalhe que contribuem para reforçar ou melhor 
adequar o conteúdo ao contexto local. Decorrendo desse facto, 
foi possível desenvolver um programa de formação, pela primeira 
vez idêntico para todo o Grupo e para todos os níveis hierárquicos. 
Iniciámos ainda em 2014 um ambicioso projeto de identificação 
e gestão dos riscos éticos, que se pretende venha a permitir a 
realização, em todas as Unidades de Negócio, de avaliações 
periódicas da exposição aos diferentes riscos decorrentes de 
más práticas éticas e da eficácia dos instrumentos de gestão 
implementados neste âmbito.

Em termos de avaliação do nosso desempenho ético, robustecemos 
o índice corporativo Ethicis e mantivemos o reconhecimento pelo 
Ethisphere Institute, integrando, pelo terceiro ano consecutivo, a 
lista das World Most Ethical Companies. 

Tendo presente a atividade desenvolvida, não quero deixar 
de, formalmente, agradecer a todos quantos – no contexto das 
suas unidades organizativas ou nos vários grupos de trabalho 
constituídos – participaram nas diversas iniciativas neste ano 
lançadas pelo Gabinete do Provedor de Ética e que, com a sua 
competência e entusiasmo, tornaram possíveis os resultados 
alcançados, cuja qualidade, tal como evidenciado no presente 
Relatório, foi interna e externamente reconhecida.

Por último, expresso um especial agradecimento ao Engenheiro 
António Pita de Abreu, membro do Conselho de Administração 
Executivo, pelo seu apoio e empenho pessoal nos projetos que nos 
propusemos realizar neste ano.

José Figueiredo Soares
Provedor de Ética do
Grupo EDP
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JANEIRO 2014

FEVEREIRO 2014

FACTOS MARCANTES

Teve início o projeto “Análise do Risco Ético”. Este projeto 
tem como objetivo a identificação e avaliação dos principais 
riscos de más práticas éticas e a criação de uma ferramenta de 
assessment, para utilização periódica nas diferentes Unidades 
de Negócio.

Divulgação do novo Código de Ética 

Entre Fevereiro e Abril de 2014 o novo Código de Ética foi 
adotado e divulgado em todas as empresas que fazem parte 

do Grupo EDP.

Ranking Ethisphere “World Most Ethical Companies”  

Pelo terceiro ano consecutivo, a EDP foi reconhecida pelo 
Ethisphere Institute (EUA) como uma das Companhias com 
melhor gestão do desempenho ético, integrando a lista das 

2014 World Most Ethical Companies.

CÓDIGO DE ÉTICA EDP
somos o que fazemos
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SETEMBRO 2014

O Provedor de Ética da EDP foi convidado para participar 
como orador no Europe Ethics Summit que teve lugar em 
Londres e onde teve oportunidade de partilhar a experiência 
da EDP em matéria de gestão do desempenho ético, no painel 
“Ethical communication during an era of heightened 
transparency”. 

A EDP Brasil promove sessões de formação no novo Código 
de Ética dirigidas a colaboradores e prestadores de serviços. 

DEZEMBRO 2014

OUTUBRO 2014

É publicada a Política Anticorrupção da EDP Renováveis. 

Teve início em Portugal a formação do programa éticaedp, 
que será alargada a todo o Grupo. A formação teve uma taxa 
de concretização de 79% e cerca de 80% dos colaboradores 

consideraram-na boa, muito boa ou excelente.
 

O teaching case “Consistência entre palavras e atos: o 
Código de Ética EDP”, elaborado pela Católica Porto Business 
School, foi um dos cinco finalistas do Prémio de Escrita de 
Casos do Fórum de Administradores de Empresa (FAE).O caso 
foi elaborado na sequência da reflexão tida no processo de 
criação do Índice Ethicis, nomeadamente no que se refere ao 
estabelecimento de indicadores relativos à dimensão “Cultura”.

 

O Conselho de Administração Executivo e Conselho Geral e de 
Supervisão aprovam a revisão 2 do Regulamento do Código 

de Ética e a recomposição do Comité de Ética da EDP.  
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Paralelamente, foi feita uma divulgação, na intranet edpON, no 
site do Grupo, bem como na Revista ON, na qual foi incluída, 
como encarte, uma versão impressa do Código. Esta inclusão 
foi especialmente relevante, uma vez que a revista é enviada 
para casa dos colaboradores, fornecedores e outras partes 
interessadas da EDP, permitindo assim uma divulgação mais 
abrangente dos nossos Princípios de Atuação e Compromissos.

O novo Código resultou de uma reflexão coletiva que envolveu 
elementos de diferentes estruturas organizacionais e unidades 
de negócios, indo ao encontro da necessidade de assegurar 
maior consistência nos princípios e compromissos de natureza 
ética explicitamente assumidos nos diferentes contextos – 
culturais e de mercado – em que o Grupo EDP exerce a sua 
atividade.

O resultado foi a adoção de um Código que agora é 
praticamente igual em todas as Unidades de Negócio, apenas 
com diferenças de detalhe para reforçar ou melhor adequar o 
conteúdo ao contexto local.

O ano de 2014 foi marcado pela adoção e divulgação do novo Código de Ética EDP em todas as Unidades de Negócio do 
Grupo.

A divulgação do Código de Ética foi feita simultaneamente nas Unidades de Negócio em Portugal e na HC e Naturgas, em 
Espanha. O Código foi enviado pelo Presidente do CAE a todos os colaboradores por mensagem de correio eletrónico, com 
a explicação das razões da revisão e da relevância deste documento para a Companhia.

ADOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 
NOVO CÓDIGO DE ÉTICA

«(...) a existência do Código de Ética EDP, afirma a nossa convicção de que ética e 
negócios são indissociáveis e, ao vincular a empresa, implica o nosso compromisso 
individual de fazer deste código um guia de orientação para uma atuação responsável e 
exemplar, em cada situação.»

António Mexia, Presidente do Conselho de Administração Executivo

CÓDIGO DE ÉTICA EDP
somos o que fazemos

CÓDIGO DE ÉTICA EDP
somos lo que hacemos

EDP CODE OF ETHICS
we are what we do

Ética, um 
compromisso 

da EDP em 
todas as 

geografias
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«Revisar o Código de Ética da EDP no Brasil foi um movimento 
de reafirmar a prática já estabelecida e lançar um novo olhar 
para as questões de ética, alinhando-as às diretrizes do Grupo 
EDP e amadurecendo a forma de aplicar o Código nas rotinas da 
Empresa.»

Sónia de Sá e Sónia Cardoso (EDP Brasil)

«O processo de elaboração do novo código de ética EDP com todo o debate de ideias 
entre todas as unidades de negócio do Grupo de EDP, permitiu chegar a um documento 
consensual no qual a EDP Renováveis que opera em Diversos países se revê completamente, 
tendo por isso a adaptação sido feita quase sem alterações.»

Borja Pérez da Pena (EDP Renováveis)

«Para los interlocutores del Provedor de Ética en HC Energía  y 
Naturgas ha sido una gran satisfacción haber podido participar 
activamente en el proceso de revisión del Código de Ética del 
Grupo EDP hasta conseguir un texto único y consensuado 
entre todas las Empresas del Grupo, que ha culminado con la 
aprobación del “nuevo Código en noviembre de 2013 y con su 
efectiva adaptación a cada Unidad de Negocio de las diferentes 
geografías a lo largo del año 2014.»

José Luís Mohedano (HC) e Rafael Careaga (Naturgas)
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Na EDP Brasil, o Código de Ética foi lançado em Abril, tendo também nessa altura sido feito um destaque na revista ON, 
desta vez com uma mensagem do Diretor Presidente da Energias do Brasil, Miguel Setas.

«O Código de Ética é uma referência do que se espera dos colaboradores dentro da EDP 
e na relação desses colaboradores com os colegas de trabalho e entidades externas. (…) 
Além disso, o Código de Ética define o DNA da EDP, ou seja, define a forma como nós 
atuamos e como gerimos o negócio.»

Miguel Setas, Diretor Presidente EDP Brasil
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Em Outubro teve início a formação do programa éticaedp, uma formação 
em formato elearning, com uma duração de cerca de 3 horas, dividida 
em três módulos:

 A importância da ética empresárial – para as empresas e   
 para a sociedade;

 Como é gerida a ética na EDP – uma apresentação de todos  
 os instrumentos (Código de Ética, Regulamento, Provedor de   
 Ética) e procedimentos para gerir e avaliar o desempenho ético  
 na EDP; 

 Como é vivida a ética na EDP – um módulo dividido em duas  
 partes, uma mais reflexiva sobre os nossos  valores e a forma  
 como os vivemos dentro da empresa e outra mais informativa  
 sobre a Gestão do Risco de más práticas éticas na Companhia.
 

Uma das principais características desta formação foi a ligação à realidade, 
a promoção de uma reflexão através de factos reais e, em alguns casos, 
de situações presentes no dia-a-dia do Grupo.

Esse objetivo foi conseguido através do recurso a notícias de jornais 
e à participação de mais de 30 colaboradores que aceitaram simular 
situações ou dar testemunho sobre como são geridos diferentes aspetos 
na empresa, bem como sobre a importância e a vivência da ética na EDP.

UMA FORMAÇÃO IGUAL PARA 
TODO O GRUPO E TODOS OS 
NÍVEIS FUNCIONAIS



Alguns rostos da 
formação éticaedp
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Atendendo à diversidade de colaboradores e à duração da formação, houve, também, uma preocupação na diversificação 
de linguagens e em explicar, da forma mais clara e percetível possível, os aspetos fundamentais do processo de gestão das 
reclamações éticas, tais como: o modo de fazer uma reclamação; a forma como esta é rececionada; e como se garante a 
não retaliação.

A formação mereceu uma boa avaliação por parte dos colaboradores que responderam ao Questionário de Avaliação, com 
11% a classificarem-na como excelente, 36% como muito boa e 40% como boa, um resultado que, de acordo com a 
experiência da Universidade EDP (UEDP), pode ser considerado muito positivo para formações online. 

De acordo com o Relatório de Avaliação da Formação produzido pela UEDP, o aspeto menos bem avaliado foi a duração da 
ação, classificada por 29 % dos formandos como suficiente, insuficiente ou fraca. Já o aspeto “atualidade e relevância dos 
conteúdos” foi o mais bem classificado, tendo sido avaliado por 90% dos formandos como bom, muito bom ou excelente.

Corroborando esta avaliação, a quase totalidade dos colaboradores (97%) afirma que recomendaria esta formação a outros 
colegas.

Fonte: UEDP, Relatório de Avaliação da Formação (eLearning) Curso “Ética EDP” 

«Recomendaria esta formação a outras pessoas pois faz-nos pensar de uma maneira diferente sobre tudo o que 
nos rodeia a nível profissional e pessoal.»

«Esta ação de formação, mediante a abordagem de questões que vão das mais simples às mais complexas, obriga-
nos a refletir sobre a forma de como agimos para com a empresa, para com os outros, para com a sociedade em 
geral. Esclarece e desmistifica medos relativamente aos passos a dar caso nos deparemos com situações gravosas 
de falta de ética que possam lesar a Empresa, e consequentemente um dos seus maiores ativos: o trabalhador.»

«Mais concretamente, em relação à EDP, não sabia como era feito todo este procedimento e os exemplos ajudaram-
me a saber/compreender melhor como tudo isto funciona, incluindo o Departamento de Ética. Obrigado.»

(comentários de colaboradores no questionário de avaliação da formação. Fonte UEDP)

FIGURA 1
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO (EXCERTO)

1% 1% 1% 1%

Fraco

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito Bom

Excelente

Não Aplicável

Sem Resposta

Atualidade e relevância dos conteúdos

1% 1%

8%

FIGURA 1
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO
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Esta ação de formação, desenvolvida em cooperação com a UEDP e integrada no Plano Anual de Formação do Grupo, 
decorreu, em Portugal, até ao final do ano de 2014, tendo tido uma taxa de adesão de cerca de 80% da população abrangida. 
Ainda que dentro dos padrões para formações em regime de elearning, este valor fica aquém das expectativas, uma vez 
que, num tema como a ética, o objetivo é abranger a totalidade dos colaboradores. Nesse sentido, a formação mantém-se 
disponível no Campus Online da EDP, decorrendo ações no sentido de estimular a participação dos colaboradores que ainda 
não a tenham completado.

Ainda no âmbito da formação em ética e para além desta formação global para todo o Grupo, a EDP Brasil, através da sua 
Direção de Compliance, realizou em Setembro um conjunto de 17 ações de formação no novo Código de Ética, as quais 
abrangeram mais de 1000 colaboradores (38% do total) e 71 gestores de empresas terciarizadas.  

REPRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE
EXCERTO DA FORMAÇÃO ÉTICA EDP 
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Do total de novos processos abertos e presentes ao Comité de Ética em 2014, 47% tiveram origem em Portugal e 53% 
no Brasil. No caso particular dos processos respeitando a EDP Brasil, há a considerar que dos 32 novos processos de 
reclamação abertos, 10 se referem ao mesmo objeto de reclamação, todos sendo de autor anónimo. Este facto justifica, 
parcialmente, a dimensão da variação total de novos processos em 2014, bem como o aumento daqueles com origem 
anónima. 

Não houve reclamações que tenham dado origem a processos de reclamação ética respeitantes à EDP Espanha e à EDP 
Renováveis. 

A segmentação utilizada para classificação temática das reclamações encontra-se representada no Quadro 1, onde são 
igualmente indicadas as respetivas correspondências com os pontos do Código de Ética EDP.

QUADRO 1
CORRESPONDÊNCIA ENTRE CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA DE RECLAMAÇÕES E ARTIGOS 

DO CÓDIGO DE ÉTICA

No decurso do ano, o Provedor de Ética interveio, diretamente ou através dos seus Interlocutores designados pela EDP 
Espanha (HC Energía e Naturgas) e pelos Comités de Ética da EDP Brasil e da EDP Renováveis, na tramitação das 220 
reclamações registadas nos diversos canais de reclamação ética disponibilizados pelo Grupo, bem como nos 37 
processos de reclamação ética transitados do ano anterior.

Das 220 reclamações registadas, 63 deram origem a novos processos de reclamação ética presentes ao Comité de 
Ética da EDP (“processos padronizados”), tendo as restantes sido objeto de tratamento expedito com as Unidades de 
Negócio envolvidas, por não revelarem dimensão ética (“processos simplificados”), na sua grande maioria respeitando a 
questões de natureza comercial, originadas por Clientes e correspondendo a utilizações dos canais de reclamação ética 
equivocadas ou, apenas, “pressionantes”. O número total de reclamações registadas em 2014 sofreu um aumento de cerca 
de 19% relativamente ao observado no ano anterior. No entanto, o número de processos padronizados abertos no período 
apresentou uma variação muito significativa de cerca de 80% relativamente a 2013.

MOVIMENTO DE
RECLAMAÇÕES EM 2014

Fraude, corrupção
e suborno

2.2 Matéria Financeira
2.2 Corrupção e suborno

2.5 Responsabilidade
social e empresarial
| Compromisso com PI
3.5 Comunidade

Uso da Informação e
Património

2.2 Uso da Informação
2.2 Uso do Património
| Compromisso com PI
3.1 Colaboradores
3.3 Clientes

Transparência

2.4 Transparência
| Compromisso com PI
3.1 Colaboradores
3.2 Acionistas
3.3 Clientes
3.4 Fornecedores

Equidade de Soluções

2.2 Conflito de Interesses
| Compromisso com PI
3.1 Colaboradores
3.2 Acionistas
3.3 Clientes
3.4 Fornecedores

Negligência ou 
Desrespeito

2.1 Legislação
2.3 Direitos Humanos e 
Laborais
| Compromisso com PI
3.4 Fornecedores e
outras PI



15RELATÓRIO ANUAL DO PROVEDOR DE ÉTICA 2014
ENERGY THAT MAKES A DIFFERENCE

Na Figura 2 apresenta-se, segmentada por origem, a evolução face ao ano anterior do número de novos processos 
“padronizados” presentes ao Comité de Ética, em 2014.

Verifica-se que o maior número de novos processos foi originado por Clientes, registando-se também os aumentos no 
número de processos originados por Colaboradores e por denúncias anónimas, mesmo se considerado o facto antes 
referido de, em termos de matérias reclamadas, estas se reduzirem a 13. 

Na análise por assunto (Figura 3), verifica-se ser claramente dominante o tema “Negligência ou desrespeito” que 
representa quase 52% do total dos novos processos “padronizados” abertos no ano, tendo como principal origem o 
segmento “Clientes” (53%).

A relevância do segmento “Clientes” no conjunto dos novos processos de reclamação ética abertos em 2014 poderá 
encontrar justificação na aceleração do processo de liberalização do mercado de comercialização de energia em Portugal e 
nas consequentes alterações de processos e procedimentos operacionais.  

FIGURA 3
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De acordo com a decisão da Comissão de Governo Societário e Sustentabilidade do Conselho Geral e de Supervisão, a 
composição do Comité de Ética da EDP foi alargada, passando a integrar representantes da EDP Brasil, EDP Gás, EDP 
Espanha e da Direção Corporativa de Auditoria Interna.

No final do ano de 2014 eram os seguintes os membros do Comité: António Mexia, Presidente; António Pita de Abreu; 
António Neves de Carvalho, Secretário; Azucena Viñuela; Eugénio Carvalho; João Paulo Costeira; João Torres; José 
Figueiredo Soares; José Luis Mohedano; Manuela Silva; Massimo Rossini; Paula Carneiro; Paulo Pinto de Almeida; Silva 
Filipe; Sónia de Sá.

Em 2014, o Comité de Ética da EDP realizou quarto reuniões, tendo sido de 76% a taxa de assiduidade dos seus membros.
O Comité analisou os relatórios preliminares preparados pelo Provedor de Ética, referentes às reclamações éticas 
originadas em Portugal (12 transitadas de 2013 e 28 novas reclamações registadas no ano). Destas reclamações, 34 foram 
investigadas e encerradas com emissão dos respetivos “Pareceres do Comité de Ética”.

O Comité apreciou igualmente os processos remetidos pelo Comité de Ética da EDP Brasil, tendo ratificado as decisões 
sobre eles produzidas.

Todos os processos e os Pareceres sobre eles emitidos foram remetidos à Comissão de Governo Societário e Sustentabilidade 
do CGS, de acordo com os procedimentos definidos.

SÍNTESE DA ATIVIDADE DO 
COMITÉ DE ÉTICA DA EDP

Transitados 
de 2013

Abertos em 
2014 Total Encerrados 

em 2014
Transitados 
para 2015

EDP (Portugal) 12 28 40 34 6

EDP (Espanha) 0 0 0 0 0

EDP Renováveis 0 0 0 0 0

EDP Brasil 3 32 35 30 5

Total 15 60 75 64 11

QUADRO 2
RECLAMAÇÕES APRECIADAS PELO COMITÉ DE ÉTICA EM 2014
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Decisões produzidas e ações determinadas pelo Comité de Ética
Relativamente à totalidade das reclamações éticas apreciadas e encerradas no ano, 42% foram consideradas procedentes, 
47% improcedentes e 11% inconclusivas. A distribuição destas decisões por origem da reclamação é apresentada na 
Figura 4.

Verifica-se ter sido nos segmentos “Cidadão” e “Cliente” que as decisões de procedência das reclamações foram, 
percentualmente, mais significativas (78% e 60%, respetivamente). 

PROCEDENTE IMPROCEDENTE INCONCLUSIVA
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FIGURA 5
DECISÕES DO COMITÉ DE ÉTICA

FIGURA 4
DECISÕES DO COMITÉ DE ÉTICA
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FIGURA 5
AÇÕES DETERMINADAS PELO COMITÉ DE ÉTICA

As ações determinadas pelo Comité de Ética, relativamente às matérias em causa nos processos encerrados em 2014, são 
representadas na Figura 5.

Regista-se que, tal como no ano anterior, estas ações são maioritariamente dirigidas à revisão e melhoria de procedimentos 
e à formação/capacitação de colaboradores ou de fornecedores.

Regista-se ainda um número significativo (21%) de ações classificadas como “outras” onde se incluem: monitorização de 
desempenho de processos, avaliação de eficácia de iniciativas, participação a autoridade de investigação criminal, etc.

As iniciativas de revisão e melhoria de processos e procedimentos, determinadas pelas Unidades de Negócio na sequência 
dos pareceres do Comité de Ética, são por este acompanhadas, diretamente ou por informação prestada ao Provedor de 
Ética.

42%
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21%
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18%

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS RECLAMANTES
No seguimento da prática iniciada no ano anterior, foi dirigido um inquérito de satisfação aos autores das 34 reclamações, 
originadas em Portugal, sobre as quais houve deliberações em 2014. Esta avaliação permite monitorizar o desempenho do 
processo de registo e tratamento de reclamações éticas, fornecendo indicadores que integram o Índice Ethicis. 

O inquérito foi efetuado em Janeiro de 2015, tendo a taxa global de resposta sido de 50%.

«Existe pouco conhecimento público do Provedor, nomeadamente do Departamento e da sua efetiva competência.»

Cidadão

«A Provedoria deveria ser mais divulgada para haver mais proximidade junto da comunidade. Por vezes é necessário 
fazer este tipo de apresentações, sem elas não conseguimos resolver situações.»

«Deve-se reclamar sempre que não estejamos satisfeitos com um serviço prestado ou que este lese os nossos 
direitos. No meu caso concreto, apenas foram avaliados os procedimentos legais e processuais, não foram 
apresentadas alternativas de soluções por parte da EDP, de forma a não prejudicar os meus interesses (…)»

Clientes

Revisão/melhoria de procedimentos

Reparação de prejuízo

Ação disciplinar

Desqualificação ou aplicação de penalidades contratuais

Ações de formação/capacitação

Outras
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Na Figura 6 apresentam-se os resultados comparados dos dois anos em que a avaliação foi efetuada. Com exceção do 
indicador “Cortesia do Tratamento” que apresenta uma ligeira melhoria, todos os restantes indicadores se apresentam 
em baixa, com particular relevo para o tempo decorrido até à comunicação do parecer do Comité e com o teor e a 
fundamentação do próprio parecer.

Trata-se naturalmente de perceções dos respondentes que, no caso dos prazos de resposta, não correspondem ao 
desempenho efetivamente medido e que se encontra expresso na Figura 7, em dois indicadores: a taxa (média) de 
cumprimento do prazo indicativo máximo estabelecido para comunicação dos pareceres do Comité de Ética aos reclamantes; 
e a percentagem de respostas que não ultrapassaram esse prazo. Em ambos os casos se observam variações positivas 
relativamente aos valores homólogos do ano anterior.   

As iniciativas em curso ao nível da gestão do processo de registo e tratamento de reclamações éticas, deverão possibilitar 
a continuação da melhoria do desempenho, tanto a nível da celeridade na apreciação das reclamações éticas e na emissão 
dos respetivos pareceres, pelo Comité de Ética, como na divulgação das funções do Provedor de Ética e da missão e 
atribuições cometidas ao seu Gabinete, bem como das atividades por este desenvolvidas. 

Taxa de
cumprimento
do prazo de

resposta

96
110

Respostas que
não ultrapassam
o tempo limite

regulamentado (%)

50

71

2013 2014

FIGURA 8
TEMPO DE RESPOSTAS DAS RECLAMAÇÕES
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FIGURA 7
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO RECLAMANTE

(PADRONIZADOS FECHADOS)
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PROTOCOLO COM A UCP | CEGEA
Visando o apoio à melhoria do sistema de gestão do 
desempenho ético da EDP e o levantamento e divulgação de 
boas práticas no domínio da ética empresarial, foi celebrado 
em 2013 um Protocolo de Cooperação com o Centro de 
Estudos de Gestão e Economia Aplicada da Universidade 
Católica Portuguesa. Este Protocolo tem uma perspetiva 
de médio prazo (2013/2015) e reforça a articulação entre 
a Empresa e a Universidade numa matéria de grande 
relevância, tanto para a gestão empresarial, como para a 
academia.

No âmbito do Protocolo foi, em 2014, prestado apoio técnico ao 
Gabinete do Provedor de Ética nos vários projetos e iniciativas 
em curso, com destaque para a conceção e desenvolvimento 
de diversos módulos da formação em elearning, que haveria 
de iniciar-se no último trimestre do ano, o robustecimento do 
índice Ethicis, o projeto de identificação e gestão de riscos 
éticos, bem como a conceção e realização de inquéritos 
e o planeamento e desenvolvimento de conteúdos para 
comunicação interna e externa.

Ainda neste âmbito, foi elaborado pela Católica Porto Business School o teaching case “Consistência entre palavras e atos: o 
Código de Ética EDP”, o qual viria a ser um dos cinco finalistas do Prémio de Escrita de Casos do Fórum de Administradores 
de Empresa (FAE). O caso aborda o processo de reflexão e construção do Índice Corporativo de Desempenho Ético - Ethicis, 
nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de indicadores relativos à dimensão “Cultura”.

Cátedra de Ética na Empresa e na Sociedade AESE | EDP
A Cátedra de Ética na Empresa e na Sociedade AESE/EDP foi criada em 2011, 
no âmbito de um Protocolo celebrado entre as duas entidades, sendo o seu titular o 
Professor Raul Diniz.

A Cátedra desenvolve atualmente duas linhas de investigação: Fundamentos da ética 
na empresa e na sociedade e Novos paradigmas de gestão. Como resultado desta 
investigação, em fevereiro de 2014 a Professora Fátima Carioca participou no congresso Lo 
sviluppo della persona nelle organizzazioni, organizado pelo MCE – Markets Culture and Ethics 
Research Centre, com uma apresentação sobre Age effects on the relationship between 
human resource practices and work outcomes e, em outubro, a Professora Ana Machado 
apresentou The Role of the Firm in Society - Differing Employee and Organizational 
Perceptions no congresso The Impact of Business Ethics on Public Life (Dublin).

A conferência proferida em dezembro de 2014, em Lisboa e no Porto, pelo Professor 
Antonio Argandoña, do IESE, sobre A corrupção: reunião de esforços para a 
combater, é paradigmática da abordagem da Cátedra de Ética às questões às quais 
se dedica: temas atuais, com impacto na sociedade, procurando soluções e envolvendo 
neste processo as partes interessadas.

Mais informações em: http://www.aese.pt/aese/investigacao/centros_de_
investigacao/catedra_aese-edp_etica_na_empresa_e_na_sociedade

PARTILHA DE EXPERIÊNCIA 
E APOIO A INICIATIVAS NO 
DOMÍNIO DA ÉTICA EMPRESARIAL
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PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS EXTERNOS
Durante o ano de 2014, o Provedor de Ética participou em 3 seminários dos MBA Internacional e MBA Atlântico, da Católica 
Porto Business School, onde, com base no case study do “Programa éticaedp”, foi apresentada e debatida a abordagem à 
gestão do desempenho ético assumida pelo Grupo EDP.

Ainda de destacar, em termos de partilha de experiências, a participação do Provedor de Ética, como orador no painel 
“Ethical communication during an era of heightened transparency” na Europe Ethics Summit promovida pelo Ethisphere 
Institute, que teve lugar em Londres, em Setembro. A intervenção, enquadrada no tema “How do you know that your 
engagement strategy is being successful?!” permitiu partilhar a experiência da EDP em matéria de medição e comunicação 
do seu desempenho ético, nomeadamente através da apresentação do índice corporativo Ethicis, e da forma  como este 
foi construído.
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Consciente de que os ativos intangíveis 
ligados à reputação têm uma influência 
crescente no valor de uma empresa 
e de que as más práticas éticas e o 
incumprimento de obrigações legais e 
regulamentares têm, potencialmente, 
um forte impacto na reputação, a EDP 
iniciou em Janeiro de 2014 um projeto de 
“Análise de Risco Ético” que envolve cinco 
unidades organizacionais (Gabinete do 
Provedor de Ética; Direção de Auditoria 
Interna; Direção de Gestão do Risco; 
Direção de Sustentabilidade; e Secretaria 
Geral-Assessoria Jurídica), e duas 
unidades de negócio (EDP Brasil e EDP 
Espanha).

O projeto teve como ponto de partida 
a identificação de riscos feita com base 
nos aspetos referidos no novo Código 
de Ética EDP, no COSO 2013, no modelo 
de avaliação do Ethisphere Institute e 
nas diretrizes GRI4, a partir dos quais 
foi criada uma matriz considerando 
as diferentes áreas da empresa e os 
diferentes níveis funcionais, na qual 
cada risco foi classificado em função 
da sua verosimilhança e potencial 
impacto na Companhia ou nos seus 
stakeholders. As “categorias de riscos 
éticos” identificadas encontram-se 
representadas na Figura 8. 
 

MEDIR, AVALIAR E RELATAR O 
NOSSO DESEMPENHO ÉTICO
A ANÁLISE DE RISCO ÉTICO

«As empresas estão, crescentemente, a reconhecer que gerir os riscos éticos e de conformidade (compliance) de 
forma holística, é decisivo para o desenvolvimento e a manutenção de fortes culturas éticas e que, agindo de forma 
ética, têm maiores oportunidades de obter desempenhos superiores aos dos seus concorrentes e de liderar nos 
mercados em que se posicionam.»

LRN | Ethics and Compliance Management, 2007 (tradução livre)

CATEGORIAS DOS
RISCOS ÉTICOS

Regulação

Concorrência

Quebra de
contratos

Direitos
Humanos

Conflito de
interesses

Direitos
Laborais

Uso da
Informação

Aspectos
Financeiros

Utilização
de Activos

Transparência

Gestão do
Risco Ético

Corrupção
e Suborno

FIGURA 8
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A esta fase seguiu-se a da procura de evidências internas ou externas e a tentativa de quantificação para cada um 
dos riscos identificados como mais significativos, fase que ainda decorre. Incluídos na formação realizada no terceiro 
trimestre, dirigida a todos os colaboradores em Portugal, foram efetuados dois inquéritos relacionados com a perceção 
de riscos de más práticas éticas, os quais, não sendo de resposta obrigatória, tiveram um elevado grau de adesão: mais 
de 6000 respostas.

As respostas a estes inquéritos, embora não possam ser interpretadas diretamente para efeitos de análise de risco, 
constituem indicadores válidos da perceção dos colaboradores neste domínio.

Inquérito 1 – Tolerância ao erro
Atendendo a que um dos aspetos reconhecidos como potenciador de más práticas éticas é o medo de assumir o erro, foi 
perguntado aos colaboradores se consideravam difícil assumir um erro na EDP. As respostas apontam para uma perceção 
de que a EDP é uma empresa com uma boa tolerância ao erro.

Inquérito 2 – Perceção de Risco
Foi apresentado aos colaboradores uma lista de más práticas éticas, tendo-lhes sido pedido que os classificassem em 
função do que consideravam ser a sua probabilidade de ocorrência, na EDP.

Os resultados apontam para uma perceção de baixa probabilidade de ocorrência relativamente às práticas apresentadas, 
não tendo havido nenhuma má prática que, em média, tenha sido considerada como de alta probabilidade.

Pretende-se que o projeto em curso, de identificação e análise de riscos éticos, contribua para identificar os riscos a 
abordar prioritariamente na fase de formação presencial, planeada para 2015, e que possibilite, como produto final, a 
disponibilização de um instrumento para análise de risco ético a realizar periodicamente em todas as Unidades de Negócio 
do Grupo.

FIGURA 10FIGURA 9
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Desde 2013 que a EDP monitoriza e avalia o seu desempenho ético através do Índice Ethicis. O desenvolvimento de 
indicadores de gestão de desempenho ético não constitui um fim em si mesmo, mas, sobretudo, um meio para o 
estabelecimento de políticas focadas no desempenho ético corporativo e individual e para a consecução dos objetivos 
de gestão neste domínio definidos. A reflexão e o debate sobre a ética na e da EDP pelas principais partes interessadas, 
gerarão um denominador comum de temas para manter e reforçar a cultura ética no Grupo.

O Índice Ethicis é composto por quatro dimensões: Perceções de Partes Interessadas; Raters; Gestão; e Cultura, por sua 
vez repartidas em doze eixos de avaliação, como representado na Figura 10.

A perceção dos colaboradores contribui diretamente para três das dimensões do Índice: “Partes interessadas”; “Gestão” e 
“Cultura”. Os eixos “Risco”, “Vivência” e “Notoriedade” que, em 2013, tinham sido assumidos como estando em construção 
aparecem agora robustecidos com mais indicadores, o que permitiu aumentar substancialmente, a confiança que nos é 
dada pelo nosso índice de gestão do desempenho ético e, consequentemente, a sua valia como instrumento de gestão.

ETHICIS – ÍNDICE CORPORATIVO
DE DESEMPENHO ÉTICO

«A ética é um assunto complexo e contestado. ‘Medir’ [a ética] vai provocar controvérsia. É importante reconhecer 
tanto a controvérsia como a complexidade do assunto.»

Moorhead et al. (2012), Designing Ethics Indicators for Legal Services Provision (tradução livre)
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FIGURA 11
DIMENSÕES DO ÍNDICE ETHICIS
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Globalmente, em 2014, o Índice 
Ethicis atingiu o valor de 73,2,  
um acréscimo de cerca de três 
pontos relativamente ao valor 
do ano anterior. Este valor 
foi obtido apesar de ter sido 
significativamente aumentada 
a dimensão da amostra de 
fornecedores inquiridos e de 
terem sido acrescentados mais 
indicadores, o que nos permitiu 
identificar novas oportunidades 
de melhoria do desempenho. 
Não foi, neste ano, considerada 
a variação na avaliação do 
FTS4Good, relativamente aos 
aspetos “Codes of Conduct” e 
“Bribery & Corruption”, uma vez 
que a metodologia de avaliação 
utilizada foi significativamente 
alterada e que a utilização do 
novo valor determinado iria 
provocar um aumento não 
justificado no valor final do 
Ethicis. Assim, será considerada para efeitos do cálculo do Ethicis|2015 a variação calculada pelo FTSE4Good entre os anos 
de 2014 e de 2015.

Na Figura 12 apresentam-se os valores comparativos dos anos de 2013 e 2014, para cada um dos doze eixos de avaliação 
considerados. Verificam-se diminuições de resultados nos eixos “Fornecedores” e “Comunicação e Sensibilização”, o 
primeiro justificado pela muito maior representatividade da amostra considerada no inquérito realizado e, o segundo, 
pelo facto de, embora intensificadas as ações de comunicação associadas à divulgação do novo Código de Ética, ter sido 
robustecido o conjunto de indicadores relativos à formação, designadamente pela criação de um indicador relativo à taxa 
de realização do plano de formação em ética das novas chefias, no quadro de um compromisso assumido em 2014, que 
apenas terá concretização a partir de 2015. 

FIGURA 11

FIGURA 12
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Em 2015 prosseguir-se-á a estratégia de consolidação do sistema de gestão do desempenho ético do Grupo EDP, através 
de um conjunto de iniciativas, estruturado em seis eixos principais:

1. Gestão do Risco Ético 
Consolidação da matriz de risco corporativa e desenvolvimento de metodologias e de procedimentos de auto-avaliação 
periódica de riscos de más práticas éticas e das respetivas medidas de prevenção e mitigação, nomeadamente através 
do desenvolvimento de uma ferramenta de assessment para utilização pelas diversas Unidades de Negócio. Com essa 
finalidade, encontra-se já constituída uma equipa de projeto.

2. Código de Conduta para Gestores e Dirigentes
A criação de um Código de Conduta para estas funções, enquadra-se no reconhecimento do seu papel enquanto promotores 
de uma cultura ética na Companhia e no facto de estas funções, para alguns aspetos, estarem identificadas como as de 
maior risco ético. O Código será desenvolvido de forma participada. 

PERSPETIVAS PARA 2015

«Em termos de Recursos Humanos Corporativos e no que diz respeito às competências 
relacionadas com a Integridade e Transparência, 2014 foi um ano marcado pela reflexão 
e preparação do que pensamos deverem ser as competências do Colaborador e do Líder 
no Grupo EDP. Com muitos colaboradores a atingirem a idade da reforma nos próximos 
anos, alguns dos quais ocupando posições de chefia, é fundamental garantir uma boa 
preparação das novas chefias e assegurar a transmissão dos valores e da cultura do 
Grupo da qual, naturalmente, a ética faz parte.

Na Formação das nossas lideranças, a realizar a partir de 2015, serão incluídos aspetos 
que apoiem as novas chefias a comunicar sobre ética com as suas equipas; a promover 
os valores éticos e a compliance; a incluir a ética na tomada de decisão, incentivando 
simultaneamente os colaboradores a reportar más condutas e a saber como lidar com 
esse tipo de situações.

Outra competência que queremos desenvolver nas lideranças é a de identificar e 
prevenir atos de retaliação, reforçando o clima de confiança e a vivência dos princípios 
e compromissos estabelecidos no nosso código de ética. Estamos a desenvolver o 
novo Modelo de Competências do Grupo EDP no qual os aspetos relativos à promoção 
do respeito pelos outros, a aplicação com rigor de procedimentos e padrões éticos e 
deontológicos e o reporte transparente das atuações aos vários níveis da organização são 
fatores decisivos para a cultura do Grupo.»

Paula Carneiro, Diretora Corporativa de Recursos Humanos
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3. Formação/Sensibilização
Para além da continuação do programa de formação em ética em Portugal (componente presencial) e do desenvolvimento 
de todo o programa de blended Learning nas Unidades de Negócio sedeadas em outras geografias, serão desenvolvidos 
novos conteúdos para integração em programas de formação específicos (e.g SCIRF, de acolhimento, dirigidos a novas 
chefias, etc).

4. Cultura Organizacional 
Explicitação da ética como elemento essencial da cultura organizacional do Grupo, através da inclusão de critérios de 
avaliação de “competências éticas” adequados às diferentes funções, no novo modelo de avaliação do desempenho 
individual para aplicação em 2015. 

5. Grupo de Interlocutores e de Focal Points
Promover-se-á a dinamização da atividade e o alargamento do grupo de Interlocutores do Provedor de Ética e de “focal 
points éticaedp”, para que este possa atuar como multiplicador em iniciativas lançadas ao nível corporativo, e como 
transmissor de oportunidades e de necessidades existentes nas diversas UO/UN. 

6. Participação em eventos e cooperação externa
Manter-se-á a partilha da experiência e das práticas da EDP em matéria de ética empresarial, tanto ao nível da 
participação por convite em eventos e ações de formação (e.g. MBA da UCP, Lisbon MBA, Europe Ethics Summit) como no 
acompanhamento da Cátedra AESE / EDP.

Ainda neste âmbito, prevê-se a publicação de dois estudos de caso sobre o desenvolvimento do sistema de gestão do 
desempenho ético da EDP.

Todas estas iniciativas serão, tal como no ano de 2014, desenvolvidas com o apoio e a participação ativa de um número 
alargado de colaboradores das diferentes unidades de negócio e organizacionais, potenciando assim a sua apropriação pelo 
maior número de pessoas, no Grupo. 
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ANEXO I - INTERLOCUTORES DO 
PROVEDOR DE ÉTICA E “FOCAL 
POINTS ÉTICA EDP” EM 2014

NOME UNIDADE DE NEGÓCIO/
UNIDADE ORGANIZATIVA

INTERLOCUTORES

Ángela Saenz EDP Renováveis

Borja Pérez da Pena EDP Renováveis

Emilio Garcia-Conde Noriega EDP Renováveis

José Luis Martínez Mohedano HC Energía/Naturgas

Rafael Careaga Arlunduaga HC Energía/Naturgas

Sónia de Sá EDP Brasil

Focal Points Ética EDP

Américo Fernandes EDP Gás

António Marrachinho Soares EDP, Direção de Sustentabilidade

António Ribeiro dos Santos EDP Distribuição

Carlos Manuel Carvalho EDP Produção

Isabel Botelho EDP Comercial

Isabel Infante SÃVIDA

Joana Dinis EDP Comercial

José Queirós de Almeida EDP Energias do Brasil

Leonilde Simões EDP Valor

Margarida da Glória EDP, Direção de Marca e Comunicação

Maria Ana Guedes EDP, DIreção de Recursos Humanos

Maria Ester de Carvalho EDP, DIreção de Auditoria Interna

Natália Leite EDP, Direção de Marca e Comunicação

Paula Moniz EDP, DIreção de Sistemas de Informação

Ricardo Ferreira EDP, Direção de Regulação e Concorrência

Rita Monteiro EDP, DIreção de Relações Institucionais

Rui Jerónimo EDP, Direção de Gestão do Risco

Rui Matos Cunha EDP Soluções Comerciais

Salvador Peres Fundação EDP

Verónica Pinto Universidade EDP
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