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EDP Renováveis reconhecida como Top Employer em 

Espanha em 2018 

A empresa de energia obteve a certificação que a avalia como uma das melhores 

empresas para trabalhar, pelas condições que oferece aos seus colaboradores. 

Madrid, 1 de fevereiro de 2018: EDP Renováveis (Euronext: EDPR), líder mundial no 
sector das energias renováveis e um dos maiores produtores de energia eólica do 
mundo, foi reconhecida pelo Top Employers Institute como uma das melhores 
empresas para trabalhar em Espanha este ano. 

A EDP Renováveis alcançou este reconhecimento por proporcionar aos seus 
colaboradores excelentes condições trabalho, fazer crescer e desenvolver o talento 
em todos os níveis da organização e por se esforçar continuamente por otimizar as 
suas políticas de emprego e práticas laborais. Com este selo, a empresa de energia 
reforça sua posição como empregadora de referência. 

O Top Employers Institute certifica globalmente as excelentes condições que as 
empresas proporcionam aos seus trabalhadores. Ao longo do procedimento de 
certificação, é essencial que todas as empresas participantes completem um rigoroso 
processo analítico e atinjam os níveis de exigência requeridos. 

No total, nesta edição, foram certificadas 94 empresas com este reconhecimento, 
das quais apenas quatro se inserem no setor energético, o que reforça o valor do 
trabalho realizado pelo EDPR. 

Para João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis, "esta certificação destaca as boas 
práticas seguidas em matéria de trabalho dentro da empresa, constantemente 
dirigidas para o recrutamento e retenção de talentos. Além disso, incentiva-nos a 
continuar o investimento no nosso bem mais valioso: a equipa." 

 

 

Sobre a EDP Renováveis (EDPR) 
A EDP Renováveis (Euronext: EDRP) é líder mundial no sector das energias renováveis 
e o quarto maior produtor mundial de energia eólica. Com um pipeline de 
desenvolvimento sólido, ativos de primeira classe e capacidade operacional que é 
líder de mercado, a EDPR registou nos últimos anos um desenvolvimento excecional 
e está atualmente presente em 12 mercados (Bélgica, Brasil, Canadá, França, Itália, 
México, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos). A 
Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), principal acionista da EDPR, é uma empresa global 
de energia e líder na criação de valor, inovação e sustentabilidade. A EDP integra o 
Índice de Sustentabilidade Dow Jones há 10 anos consecutivos. 
Para mais informações, visite www.edpr.com. 


