
Política de Relacionamento com Stakeholders

Quem são os stakeholders 
da EDP Renováveis?

 
Todas as entidades ou pessoas que 

influenciam ou são influenciadas 
pelas atividades, produtos e serviços 

da EDP Renováveis.

Os stakeholders da EDP Renováveis 
estão organizados em quatro 

segmentos: mercado, cadeia de valor, 
democracia e envolvente social e 

territorial.

Mercado: 
Concorrência, investidores, analistas 

e bancos.

Cadeia de valor: 
Fornecedores, colaboradores, off-takers 
(clientes), distribuidores, transportadores 

e operadores do sistema.  

Democracia:  
Organismos públicos e instituições 

internacionais. 

Envolvente social e territorial:  
ONGs, asociaciones, comunidades 
locales, universidades y medios de 

comunicación. 

O envolvimento dos stakeholders no 
círculo de interesse da EDP Renováveis 
é uma prioridade estratégica da em-
presa para manter com eles um diálo-
go aberto e transparente. Os objetivos 
da EDP Renováveis são construir e 
reforçar relações de confiança, partil-
har conhecimentos e informações rele-
vantes, antecipar desafios e identificar 
novas oportunidades de cooperação 
capazes de criar valor tanto para os 
stakeholders como para a EDP Reno-
váveis, em todas as geografias.

Fazemo-lo através de quatro grandes 
compromissos orientadores: com-
preender, comunicar, confiar e colabo-
rar. Estes compromissos consubstan-
ciam uma política que pretende supe-
rar o simples cumprimento dos requi-
sitos formais da legislação, contribuin-
do assim para um envolvimento efeti-
vo e genuíno de e com os diferentes 
stakeholders.

A Direção de Relações Institucionais e 
Stakeholders, a Comissão de Gestão de 
Stakeholders e o Grupo de Trabalho de 
Stakeholders foram criados para apoiar 
a prossecução desta Política de Rela-
cionamento. Estes órgãos de gestão 
atuam em conjunto e de forma articula-
da com as diferentes unidades de 
negócio e direções, em Espanha e nou-
tras geografias, potenciando a eficácia 
destes relacionamentos estratégicos 
entre os.
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COMUNICAR

Estamos empenhados na promoção de 
um diálogo bidirecional com os stakehol-
ders através de ações informativas e 
consultivas.

Ouvimos, informamos e respondemos aos 
stakeholders de forma consistente, clara, 
rigorosa e transparente, com o objetivo de 
construir relações próximas, fortes e 
duradouras.

COMUNICAR  Informar, ouvir, responder

- Assegurar que os stakeholders têm acesso à informação, estabelecendo canais de comuni-
cação bidirecionais diretos e eficientes, disponibilizando ativamente informação clara, com-
preensível e rigorosa aos diversos stakeholders. 

- Consultar e ouvir, de forma pró-ativa e continuada, as preocupações, os interesses e as 
expectativas dos stakeholders, preparar planos de auscultação e estratégias de envolvi-
mento à medida das características dos diferentes stakeholders.

- Responder aos assuntos relevantes identificados pelos stakeholders dentro de um prazo 
razoável, atendendo às características dos stakeholders envolvidos.

- Ser responsável perante aqueles sobre os quais a organização tem impacto e aqueles que 
geram impacto sobre a EDP Renováveis, assegurando que as minorias têm a mesma capa-
cidade de envolvimento dos restantes stakeholders. 

- Identificar de forma dinâmica e sistemática os stakeholders que influenciam e são influen-
ciados direta e indiretamente pela empresa e pelas suas atividades, bem como os assuntos 
apontados como relevantes pelos stakeholders. 

- Priorizar de forma equitativa os stakeholders e os assuntos apontados por eles como rele-
vantes. 

COMPREENDER Incluir, identificar, priorizar

Identificamos de forma dinâmica e siste-
mática os stakeholders que influenciam e 
são influenciados pela empresa, estamos 
constantemente a analisar e tentar perce-
ber as suas expectativas e interesses nas 
decisões que os impactam diretamente e 
que impactam a EDP Renováveis.

Acreditamos que a promoção de um clima 
de confiança com os nossos stakeholders 
é crucial para estabelecer relações está-
veis e de longo prazo.

O nosso relacionamento com os stakehol-
ders baseia-se em valores como a trans-
parência, a integridade e o respeito 
mútuo.

É nossa ambição colaborar com os stake-
holders na construção de parcerias estra-
tégicas que congreguem e partilhem con-
hecimentos, competências e ferramentas, 
promovendo assim a criação de valor par-
tilhado de forma diferenciadora.

COMPREENDER

CONFIAR COLABORAR
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- Estabelecer um relacionamento transparente com os stakeholders, assegurando que eles 
conhecem e compreendem os objetivos da empresa. 

- Informar os stakeholders sobre os impactos económicos, ambientais e sociais da organi-
zação ou de projetos específicos, que possam ter sobre eles influência significativa.

- Respeitar as opiniões e os direitos dos stakeholders, tratando-os de forma justa e sem 
discriminação, respeitando a sua diversidade e os seus direitos legais.

- Garantir que as ações de envolvimento se baseiam nos valores, políticas e princípios éticos 
da EDP Renovável. 

- Integrar os contributos relevantes identificados pelos stakeholders na estratégia de negó-
cios.

- Partilhar conhecimentos e competências com os stakeholders.

- Trabalhar em cooperação para construir soluções, estabelecendo parcerias estratégicas 
que produzam resultados positivos para ambas as partes.

- Partilhar os resultados de desempenho da empresa, assim como os resultados dos diversos 
processos de envolvimento com os stakeholders, disponibilizando, sempre que tal seja 
apropriado, informações de desempenho verificadas.

CONFIAR  Transparência, integridade, respeito, ética  

COLABORAR  Integrar, partilhar, cooperar, reportar  


