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Portugal
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Renováveis

Inovação tecnológica
Exigência crescente dos clientes
Sustentabilidade
Parcerias/Outsourcing

A EDP é hoje uma empresa multinacional, com destaque para a presença 
na Europa e no Brasil e forte investimento nos E.U.A.

Complexidade dos mercados
Contexto multinacional 
Liberalização do sector 
Desafios regulatórios



48%

19%

17%

16%

Volume Negócios 2009 

Margem Bruta  2009

€ 12.198 M

€ 5.105 M

EBITDA 2009 € 3.363 M

Resultado Líquido 2009 € 1.024 MCAPEX 2009 € 3.235 M

Custos Operacionais 2009 € 1.742 M

# colaboradores 2009 12.096

Capacidade Instalada 2009 20.623 MW

EBITDA 
2009

Portugal

Espanha

Brasil

Renováveis

24%

19%

25%

16%

16%

EBITDA 
2009

Produção 
Contratada 
Ibéria

Actividades 
Liberalizadas 
Ibéria

Redes Energia 
Regulada 
Ibéria

Renováveis

Brasil

Os resultados obtidos em 2009 traduzem a actuação da empresa nos 
diferentes negócios e geografias …
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Produção

Transporte

Distribuição

Comercialização

Suporte

Portugal Brasil Espanha EUA Europa e outros

A actividade da EDP no sector energético conta com o apoio das unidades 
de suporte do Grupo …
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Sector Eléctrico
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Multi - serviços

Internacionalização

Telecomunicações

A concretização da estratégia do Grupo 
EDP colocou importantes desafios e 
trouxe profundas transformações …

Programa Eficiência

Primeiro empresa com activos em Portugal 
e Espanha

Consolidação nos investimentos no Brasil

Parceiras estratégicas com GALP, AdP e 
consolidação da ONI

Reorganização do Grupo EDP, com 
número crescente de empresas 

Cotação na Euronext e NYSE

Desenvolvimento transversal do SAP, 
incluindo SAP-ISU

“Vitalizar, Renovar, Rejuvenescer, 
Desenvolver” os Recursos Humanos

No âmbito da privatização, entre 1997 e 2000, a estratégia da EDP assentava em 
quatro áreas de desenvolvimento, de onde emergiu a EDP Valor …

Focalização nos negócios core por via da 

externalização das actividades de suporte 

Desenvolvimento de competências em áreas 

específicas de suporte aos negócios

Automatização e reengenharia de processos

centrada na obtenção de ganhos de eficiência

Melhoria da qualidade da prestação de serviços 

internos através do estabelecimento de acordos 

de nível de serviço

Obtenção de economias de escala decorrentes 

da centralização de funções similares

Coordenação conjunta das empresas e unidades 

orgâncias que já existiam para a prestação de 

serviços de suporte transversal a todo o Grupo EDP

Aposta na realização profissional de colaboradores

A constituição da EDP Valor em 2001 ocorreu 
no âmbito da reorganização do Grupo EDP, 
num ambiente de progressiva liberalização 
do mercado energético, para …
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Ainda que os benefícios da EDP Valor tornassem urgentes a sua implementação e 
consolidação, foi necessário uma actuação a diferentes níveis, efectuada de forma faseada 

ImplementaçãoDesenhoViabilidade

Enquadramento do 
projecto na estratégia do 
Grupo EDP

Criação de condições 
para a centralização de 
processos (ex: sistemas) 

Validação do projecto 
de constituição da EDP 
Valor pela Alta-Direcção
do Grupo

Definição dos serviços 
prioritários (maior 
potencial)

Avaliação dos recursos 
necessários e disponíveis

Definição da criação das 
Plataformas da EDP Valor 
por agregação dos 
serviços nas Empresas

Constituição da Empresa

Comunicação e gestão 
da mudança

Celebração de contratos 
com os colaboradores e 
acolhimento

Estabelecimento de 
contratos com os 
Clientes

Criação da EDP Valor e da sua identidade
Integrar saber, criar valor
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EDP Valor
Símbolo integrador

Criação da EDP Valor e da sua identidade
Símbolo integrador
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EDP Valor
Símbolo integrador

Criação da EDP Valor e da sua identidade
Identidade da EDP Valor

Nova Identidade

Criação e desenvolvimento de uma imagem para 
a empresa

Construção de ferramentas de comunicação

Objectivos

Focalizar as pessoas nos objectivos da criação da 
empresa

Desenvolver uma cultura de “empresa” com 
colaboradores provenientes das diversas áreas
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Cultura de Serviço

Melhores Práticas

Rigor

Prazos

Eficiência

A missão da EDP Valor é criar valor para os accionistas e clientes através da 
prestação de serviços de suporte ao nível das melhores práticas do mercado, 
com colaboradores motivados

Valores

V alorizar cordialidade na relação com o clientes, externo e 
interno, demonstrando proactividade

Criação da EDP Valor e da sua identidade
Missão, compromissos e valores

Compromissos 

A ssegurar a melhoria permanente do serviço contratado, 
acolhendo as reclamações apresentadas

L imitar as falhas na prática das actividades, demonstrando 
rigor na informação prestada

O rientar a organização para o cumprimento dos prazos 
previstos nos contratos de prestação de Serviços

R acionalizar recursos e processos no desenvolvimento das 
actividades para minimizar custos
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Key factors of success
Implementação da EDP Valor

Rápida implementação e progressivo alargamento do âmbito da prestação de serviços foi 
possível pela atenção inicial aos key factors of success dos Centros de Serviços Partilhados

Patrocínio da gestão de topo 

Alinhamento com o negócio

Gestão de Processos

Comunicação e Gestão da Mudança

Envolvimento dos Colaboradores

Definição do âmbito e níveis de serviço

Compromisso dos clientes internos

Relação cliente-fornecedor internos

EDP Valor justificada pela agenda estratégica do Grupo EDP, como instrumento 

inequívoco para a concretização dos objectivos estratégicos dos Clientes

Primeiro Conselho Administração da EDP Valor presidido pelo Presidento do Grupo 

EDP e incluindo membros dos Conselhos de Administração das principais 

empresas do Grupo EDP. Actualmente a EDP Valor é presidida pelo CFO do Grupo 

EDP

Encontros para acolhimento e integração de colaboradores, com destaca para a 

macro-estrutura e quadros superiores

Apoio de consultora externa para a promoção da mudança (ex: My Change)

Criação de Identidade da Empresa e Carta de Compromissos

Estabelecimento de canais de comunicação entre colaboradores e gestão

Construção de documentos de suporte à actividade dos colaboradores

Especificação contratual do modelo de facturação e SLAs

Encontros com Clientes

Formação em Comunicação e Orientação para o Clientes



Workshops de Mobilização

Lançamento das unidades e acolhimento dos novos 
colaboradores

Organização de encontros de colaboradores

Objectivos

Promover uma cultura organizacional orientada para 

factores específicos de unidades de serviços partilhados 

como eficiência, organização e processo

Apresentar e sistematizar as ideias chave da Organização

Consolidar a Organização num contexto global de 

prestação de serviços a clientes
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Factores de sucesso na implementação da EDP Valor
Acontecimentos determinantes



Comunicação Interna

Estabelecimento de canais de comunicação   
permanentes entre a Gestão e os 

colaboradores

Construção de documentos de suporte à
actividade dos colaboradores

Objectivos

Garantir o alinhamento de todos os 

colaboradores com os objectivos 

estratégicos da Unidade/Organização

Criar os suportes necessários à plena 

integração funcional nas novas funções
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Factores de sucesso na implementação da EDP Valor
Acontecimentos determinantes



Carta de Compromissos

Criação da “Carta de Compromissos”

Construção de documentação de divulgação 

externa da Organização

Objectivos

Transmitir interna e externamente de que 

forma a Unidade/ Centro de Serviços 

Partilhados pretende actuar no seu negócio

Conhecer e analisar o impacto da criação 

da empresa na actividade dos Clientes, 

identificando oportunidades de melhoria
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Factores de sucesso na implementação da EDP Valor
Acontecimentos determinantes



Formação em “Orientação para o Cliente”

Desenvolvimento de Acções de Formação em 
“Orientação para o Cliente” para colaboradores que 

interagem permanentemente com os clientes;

Criação de uma Acção de Formação específica para 
hierarquias sobre “Comunicação”.

Objectivos

Promover uma relação de compreensão e 

proximidade com o Cliente

Tornar fluídos todos os canais de comunicação, 

externos e internos, no sentido de induzir eficiência ao 

desenvolvimento da actividade
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Factores de sucesso na implementação da EDP Valor
Acontecimentos determinantes

HBDI 
Herrmann Brain Dominance Instrument 



Encontro com clientes

Criação de conteúdos e imagem de suportes 
de informação para divulgação externa

Criação de canais/suportes consolidados de 

relacionamento institucional com os clientes

Objectivos

Estabelecer uma relação de confiança 
entre  a EDP Valor e os seus clientes

Desenvolver uma dinâmica de 

comunicação proactiva na EDP Valor
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Factores de sucesso na implementação da EDP Valor
Acontecimentos determinantes
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Desenvolvimento e consolidação da EDP Valor
Modelo de Negócios

Modelo de prestação de serviços Principais características

O modelo de prestação de serviços visa potenciar a obtenção de ganhos de eficiência e assegurar um 
permanente alinhamento com as necessidades de todas as partes interessadas.

Contratação da prestação de serviços, com o estabelecimento 

de acordos de níveis de serviço

Adopção de modelo de relacionamento com os clientes que 

assegure uma resposta adequada às suas necessidades e que 

garanta o alinhamento com a sua estratégia de negócio

Facturação dos serviços de acordo com a actividade 

desenvolvida e reporte regular dos níveis de serviço

Avaliação regular da satisfação dos clientes e tratamento 

sistemático das suas reclamações e sugestões, enquanto 

elementos fundamentais para a melhoria da eficiência e da 

qualidade de serviço

Contratação 
de Serviços

Prestação 
de Serviços

Melhoria dos 
Serviços

Facturação 
e Reporte
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Clausulado geral do 
contrato de 
prestação de 
serviços

Clausulado geral
Anexo I

Lista de Serviços

Anexo II
Preços e estimativa 

de facturação

Anexo III
Acordo de níveis de 

serviço (SLA)

Estrutura do Contrato de Prestação de Serviços da EDP Valor

Descrição dos 
serviços e 
actividades 
desenvolvidas 

Lista de preços, 
intervalos de 
variação e estimativa 
anual de facturação

Indicadores de 
qualidade de serviço 
e respectivas metas

Desenvolvimento e consolidação da EDP Valor
Contratação de serviços
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Desenvolvimento e consolidação da EDP Valor
Modelo de relacionamento

Modelo de relacionamento Níveis de relacionamento
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UN EDP Valor

ClienteCliente

CAE

Centro Corporativo

Colaboradores

Interlocutores 
Operacionais

Direcções e 
Serviços

CA CA

Gestor de 
Contrato

Gestor de 
Cliente

Nível estratégico
Alinhamento com a estratégia de negócio
Contratação dos serviços

Nível gestão de contrato
Gestão do contrato e acompanhamento da 
prestação de serviços 
Avaliação da satisfação e tratamento de 
reclamações e sugestões
Facturação dos serviços
Reporte dos níveis de serviço

Nível operacional
Prestação dos serviços de acordo com os requisitos 
definidos

Tratamento de pedidos de serviço e de solicitações

Reporte específico no âmbito dos serviços prestados

A EDP Valor tem colocado à disposição dos Clientes formas inovadoras de acesso aos Serviços, 
destacando-se a Intranet do Grupo EDP e o recente Contact Centre
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Desenvolvimento e consolidação da EDP Valor
Revisão do modelo de facturação

Transferência total de custos, de acordo com 
critérios de afectação

Variação dos preços em função dos custos e 
da proporção do consumo

Acerto da facturação anual por actualização 
de preços e do volume de serviço prestado

Modelo baseado na transferência de custos

Previsibilidade 
da facturação 
da prestação 
de serviços

Previsibilidade 
da facturação 
da prestação 
de serviços

Possibilidade 
de maior 

disciplina e 
controlo na 

utilização dos 
serviços

Possibilidade 
de maior 

disciplina e 
controlo na 

utilização dos 
serviços

Indução de 
melhorias de 
eficiências na 
prestação dos 

serviços

Indução de 
melhorias de 
eficiências na 
prestação dos 

serviços

Maior 
facilidade de 
comparação 

de preços 
com o 

mercado

Maior 
facilidade de 
comparação 

de preços 
com o 

mercado

Visibilidade 
dos ganhos 

de eficiência 
de ano para 

ano

Visibilidade 
dos ganhos 

de eficiência 
de ano para 

ano

Facilidade de 
associação 
do preço ao 

nível de 
serviço 

contratado

Facilidade de 
associação 
do preço ao 

nível de 
serviço 

contratado

Modelo baseado em preço contratado

Em 2008 foi substituído o modelo de facturação por transferência de custos e implementado 
um modelo de pricing assente na contratação de preço e tomada de risco

Facturação da prestação de serviços com 
base no preço estabelecido

Fixação do preço dos serviços, válidos ao 
longo do ano

Acerto de Facturação anual apenas em 
função do volume de serviço prestado

Principais 

vantagens 

para os 

Clientes
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Avaliação da satisfação de Clientes

Desenvolvimento e consolidação da EDP Valor

Crescimento dos canais de contacto 
com a EDP Valor e os seus Serviços

Reuniões regulares com Clientes para 
acompanhamento da prestação de 
serviços da EDP Valor

Medição regular dos níveis de serviço

Avaliação periódica da Satisfação de 
Clientes

Interlocutor operacional e utilizadores

Gestor Contratual

Administração

Pe
rc

ep
çã

o 
C

us
to

/B
en

ef
íc

io

Grau de Utilização dos Serviços

O modelo de avaliação da satisfação dos clientes da EDP Valor procura  
reflectir o modelo relacionamento que existe com as empresas clientes, 
designadamente, ao nível dos Conselhos de Administração, dos 
Gestores de Contrato e dos Interlocutores Operacionais

Tratamento de sugestões e 
reclamações



Desenvolvimento e consolidação da EDP Valor

Agenda

EDP Valor hoje: Resultados de uma estratégia bem sucedida

Factores de sucesso na implementação da EDP Valor

Criação da EDP Valor e da sua identidade

Contexto da criação de um Centro de Serviços Partilhados no Grupo EDP
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Concentração de mais de 800 colaboradores na EDP Valor 
permitiu ganhos de eficiência relevantes ao Grupo EDP

Colaboradores da EDP Valor
Colaboradores concentrados na EDP Valor

EDP Valor hoje: Resultados de uma estratégia bem sucedida

346
478 473

640 626
588 542 491

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Colaboradores em funções de suporte no Grupo EDP

Cerca de 500 colaboradores, localizados 
maioritariamente em Lisboa e no Porto

Âmbito de Serviços tornam EDP Valor como uma 
referência dos serviços partilhados em Portugal

Organização alinhada com os desafios e áreas 
de actuação da empresa e dos Clientes

EDP Valor como instrumento privilegiado para 
dinamização de projectos transversais
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Aprovisionamentos
- Negociação e compras 
- Gestão de contratos de materiais
- Gestão de armazéns
- Registo e qualificação de fornecedores
- Avaliação de fornecedores

Económico – Financeiros
- Contabilidade e fiscalidade
- Informação de gestão e orçamento
- Contas a pagar e Contas a receber
- Tesouraria

Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos
- Processamento de remunerações e obrigações legais
- Gestão da formação
- Recrutamento e selecção
- Assuntos sociais
- Gestão de campos de férias
- Documentação

Administração de Riscos Seguráveis

Apoio Administrativo e Logístico
- Apoio administrativo
- Gestão de frotas
-Gestão de espaços e obras
-Gestão de instalações

Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
- Gestão de segurança no trabalho
- Gestão da medicina no trabalho

EDP Valor hoje: Resultados de uma estratégia bem sucedida

Cerca de 500 colaboradores, localizados 
maioritariamente em Lisboa e no Porto

Âmbito de Serviços tornam EDP Valor como uma 
referência dos serviços partilhados em Portugal

Organização alinhada com os desafios e áreas 
de actuação da empresa e dos Clientes

EDP Valor como instrumento privilegiado para 
dinamização de projectos transversais
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Unidade de Prestação de Serviços
Unidade de Suporte

GCQ
Gabinete de 

Serviço ao 
Cliente e 

Qualidade

GPC
Gabinete de 

Planeamento e 
Controlo

GRH
Gabinete de 

Recursos 
Humanos e 

Comunicação

DIS Direcção de Instalações e Serviços

DTT Direcção de Tesouraria e Contas de Terceiros

DCR Direcção de Contabilidade e Reporte Financeiro

DSR Direcção de Serviços de Recursos Humanos

DNC Direcção de Negociação e Compras

DLM Direcção de Logísticas e Materiais

DFR Direcção de Formação Recrutamento e Documentação

DRS Direcção de Riscos Seguráveis

DSS Direcção de Segurança e Saúde no Trabalho

Conselho de 
Administração

EDP Valor hoje: Resultados de uma estratégia bem sucedida

DSR Direcção do Projecto Lince

Cerca de 500 colaboradores, localizados 
maioritariamente em Lisboa e no Porto

Âmbito de Serviços tornam EDP Valor como uma 
referência dos serviços partilhados em Portugal

Organização alinhada com os desafios e áreas 
de actuação da empresa e dos Clientes

EDP Valor como instrumento privilegiado para 
dinamização de projectos transversais
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EDP Valor hoje: Resultados de uma estratégia bem sucedida

Cerca de 500 colaboradores, localizados 
maioritariamente em Lisboa e no Porto

Âmbito de Serviços tornam EDP Valor como uma 
referência dos serviços partilhados em Portugal

Organização alinhada com os desafios e áreas 
de actuação da empresa e dos Clientes

EDP Valor como instrumento privilegiado para 
dinamização de projectos transversais
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Processamento de cerca de 430.000 facturas de 
fornecedores, 45% através de auto-facturação e 
facturação electrónica

Resumo da actividade realizada em 2009

Gestão e reconciliação de cerca de 1.200.000 registo 
bancários

Contabilidade e Fiscalidade de 82 empresas, incluindo 
consolidação de contas de sub-grupos

Gestão de cerca de 325.000 horas de Formação nos 
últimos 2 anos

Processamento de cerca de 87.000 vencimentos e 
cerca de 220.000 pensões, implicando cerca de 
670.000 processamentos variáveis

Gestão de cerca de 840.000 documentos

Gestão de mais de 900.000 de m2, em 330 edifícios

Gestão de cerca de 27 M€ de prémios de seguro

Negociação centralizada de compras no valor de 
1.900 M€, com poupanças de 175 M€ face à 1ª melhor 
oferta

Gestão de 3.300 viaturas, implicando 12.200 
intervenções, 90% realizadas em menos de 48 horas

Gestão de cerca de 300.000 movimentos de armazém

Gestão de cerca de 43.000 cartões de telemóveis, 
incluindo trafego de voz, voz e dados e telecontagem

Realização de cerca de 6.700 exames/consultas de 
medicina do trabalho

Gestão de 54 Clientes internos, num volume de 
negócios total da EDP Valor de 60,5 M€

EDP Valor hoje: Resultados de uma estratégia bem sucedida
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Internacionalização dos serviços partilhados no Grupo EDP

EDP Valor hoje: Resultados de uma estratégia bem sucedida

Gestão centralizada de Serviços

Definição de processos e sistemas de compras 
transversais a todas as geografias

Negociação centralizada de compra

Gestão centralizada de seguros

Internacionalização dos Serviço de Contabilidade

Internacionalização dos Serviço de Tesouraria

Internacionalização do Serviço de Gestão de 
Contas a Pagar – Fornecedores

Internacionalização do Processamento de Salários

Internacionalização da Gestão Logística de 
Materiais 

Internacionalização de Serviços 
Partilhados
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“Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied.”
Robert Noyce

EDP Valor – Gestão Integrada de Serviços, S.A.
Gabinete de Serviço e Qualidade

servico.cliente@edpvalor.edp.pt


