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JOÃO JOSÉ 
SARAIVA TORRES
PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

“O nosso trabalho, 
inovação  e empenho 
não são de hoje, são de 
sempre. Este percurso 
é feito, lado a lado, pelas 
nossas pessoas e pelos 
muitos parceiros com 
quem trabalhamos.”
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Mensagem
do Presidente
JOÃO JOSÉ SARAIVA TORRES

ESTIMADOS,

O ano de 2019 ficou marcado pela consolidação do processo de transformação digital e organizacional da EDP Distribuição.

A nível organizacional procurámos dar resposta aos novos desafios do setor, tornando a empresa mais forte, eficiente e competitiva. 
O desenho do novo modelo organizativo teve como propósito a melhoria contínua do serviço prestado e da experiência do cliente, a 
consolidação da EDP Distribuição como entidade facilitadora de mercado e catalisadora positiva da transição energética, a gestão integrada 
e eficiente dos ativos, a uniformidade de procedimentos e enfoque das áreas operacionais na eficiência, a captura de sinergias inerentes à 
exploração integrada da rede de baixa tensão e média tensão, a presença local das hierarquias e proximidade às suas equipas, a simplificação 
da estrutura organizativa, o fortalecimento e a responsabilização das estruturas através do seu alinhamento ao longo de todo o processo, a 
promoção da inovação e da digitalização e a otimização do modelo de gestão dos prestadores de serviços externos.

A nível da digitalização, avançámos na consolidação da operação do sistema JUMP Gestão de Ativos que alterou a forma como é operada a 
rede de Distribuição, implementando novas ferramentas de monitorização e controlo, que possibilitam um melhor conhecimento e atuação 
sobre a rede, e que melhoram o serviço prestado aos clientes. Para 2020 está prevista a entrada do novo sistema JUMP Comercial.

Neste plano destaco o projeto EDP Distribuição Digital que promoveu uma profunda remodelação e renovação do site da EDP 
Distribuição. Esta mudança decorre da melhoria da comunicação online da empresa, sendo mais funcional e intuitivo, permitindo uma maior 
proximidade e interação com todos os seus utilizadores. 

Neste contexto de proximidade realço a Área Reservada de Autarquias que vem possibilitar que um conjunto de pedidos, até agora 
efetuados pelas vias tradicionais, possam ser efetuados online, além de permitir aos principais interlocutores consultar os documentos mais 
relevantes da concessão e todos os locais de consumo sob titularidade do Município. No final de 2019, todas as 278 autarquias tinham 
acesso e utilizavam o portal, tendo submetido mais de 40 mil pedidos por esta via.

O final do ano de 2019 tal como já tinha acontecido no início do ano trouxe-nos novamente um conjunto de eventos climatéricos 
extraordinários em Portugal Continental. No decurso deste exercício, a rede elétrica de distribuição foi afetada por diversos eventos 
extremos, dos quais destaco as depressões ELSA e FABIEN. De acordo com dados oficiais, durante o período de impacto destas 
depressões, foram registadas cerca de 650 ocorrências de queda de árvores. Num total de 5 dias, diversos locais nas regiões Norte e 
Centro registaram valores de precipitação acumulados superiores ao valor médio mensal para todo o mês de dezembro além de ventos 
de elevada intensidade. Por forma a repor o fornecimento de energia elétrica, as nossas equipas e parceiros, mobilizaram cerca de 1.400 
colaboradores, apoiados por 650 viaturas, 57 geradores e 1 central móvel.
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Nos últimos anos temos verificado uma maior frequência destes eventos e a EDP Distribuição tem conseguido dar respostas eficazes e 
tranquilizantes para as populações. Este trabalho só tem sido possível porque é realizado em conjunto com as estruturas da Proteção Civil 
e autarquias locais, que merecem o meu reconhecimento público.

Outro tema relevante em 2019 está relacionado com a gestão da vegetação onde queremos fazer parte de uma solução mais eficaz 
na forma de preservar a floresta. Deste modo lançamos o projeto VEGA, composto por iniciativas multidisciplinares, com o intuito de 
contribuir para uma gestão da vegetação mais eficiente junto das linhas elétricas. Nesse contexto, entre outras iniciativas, promovemos uma 
conferência sobre esta temática na qual participaram investigadores e peritos das entidades competentes, de modo a continuar a reflexão 
sobre este tema.

Relativamente ao processo de diferenciação do atendimento ao Cliente, iniciou-se uma nova etapa com o lançamento de uma rede de 
atendimento exclusiva de 23 Pontos de Atendimento que permitem o reforço e melhoria da interação com o cliente, sempre com foco na 
eficiência operacional. Este desafio obedeceu a vários critérios. Por um lado, garantir a presença a nível distrital, com reforço nas zonas da 
grande Lisboa e Porto, devido ao volume de atendimento. Por outro, assegurar a integração dos novos pontos de atendimento em edifícios 
atuais da EDP Distribuição, permitindo uma maior eficiência operacional e financeira.

Temos aprofundado o nosso trabalho de conhecimento do Cliente em todos os ângulos e antecipando o seu comportamento de modo a 
criar uma atuação mais proativa, com aumento de resolução no primeiro contacto e principalmente mais alinhada com as suas necessidades, 
caminhando no sentido de oferecer uma experiência de cliente completa. Os resultados globais obtidos ao nível das reclamações, em 2019, 
mostram que estamos no caminho certo com o número de reclamações a atingir pela primeira vez os valores mais baixos desde de 2013, o 
que representou uma redução de cerca de 19% de reclamações face ao ano de 2018.

No plano regulatório, o ano de 2019 foi marcado pela reflexão ao nível das concessões de baixa tensão. A distribuição de energia elétrica 
em Alta, Média e Baixa Tensão em Portugal é um serviço público essencial, sujeito a regulação. Apesar de considerar que uma solução que 
preserve o que já foi conseguido nos últimos anos no que se refere à proximidade e à qualidade de serviço, que melhorou 87% desde 2002, 
é essencial que se avalie o impacto que a alteração no modelo de atribuição das concessões possa ter junto dos consumidores e estabeleça 
um caderno de encargos que garanta fiabilidade, segurança, modernidade e adaptabilidade da rede elétrica nacional no futuro. A decisão 
sobre o novo modelo passa por uma análise cuidada, criteriosa e abrangente do sector, numa lógica que potencie uma visão e atuação 
integrada de toda a rede de distribuição e que permita responder aos desafios atuais da transição energética.

Nos últimos dezasseis anos, a EDP Distribuição investiu cerca de 2,4 mil milhões de euros na rede de baixa tensão e reduziu o tempo médio de 
interrupção de serviço. Desde 2010, o esforço de eficiência da empresa permitiu a diminuição do peso do custo da atividade nas tarifas em mais de 
um terço, representando, hoje, o acesso de distribuição de eletricidade nos diversos níveis de tensão apenas 17% do total da fatura.

Ainda ao nível regulatório destaco a aprovação do Regulamento dos Serviços de Redes Inteligentes que permite a remuneração do 
investimento em equipamento de medição inteligente, algo que estava suspenso desde 2018. Em 2019, a EDP Distribuição já instalou 2,58 
milhões de equipamentos de medição inteligente dos quais 1,84 milhões já estão em telegestão. Este processo tem permitido uma forte 
melhoria ao nível das operações, do qual destaco a realização de 255 mil Ordens de Serviço remotas (+72% que em 2018).

Ao nível da comunidade, a EDP Distribuição deu seguimento ao trabalho e boas práticas implementadas no contexto da promoção e 
preservação ambiental associada à operação do seu negócio, procurando continuamente reduzir o impacto e gerar valor para a empresa e 
para os seus principais stakeholders. Alinhados com a agenda mundial das Nações Unidas, no que concerne os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), no ano de 2019 avançámos com a implementação da Estratégia de Sustentabilidade 2020 que tinha sido definida em 
2018, tendo sido revista a definição de objetivos até 2022 e a definição da ambição para 2030 que consiste no apoio à transição energética 
e à descarbonização do consumo de energia.

Outro marco assinalável em 2019, foi a manutenção da certificação total Sistema de Gestão Ambiental da empresa de acordo com a 
Norma NP EN ISO 14001:2015 e a realização em 2019 do primeiro Plano de Investimento Social com 5 programas assentes nos seguintes 
objetivos estratégicos: promover o acesso à cultura e arte, e preservar o património cultural, promover a inclusão social, valorizando a 
inclusão energética e acesso à energia, proteger o património natural e a biodiversidade e promover a eficiência energética.

No plano humano continuamos o percurso de renovação geracional. Os desafios de modernização e digitalização do setor tem 
impulsionado o desenvolvimento de novos skills e competências. A empresa tem desenvolvido estratégias de captar, reter, desenvolver e 
aproveitar toda a potencialidade das pessoas. A aposta na formação tem sido fundamental para garantir a qualificação do capital humano, o 
reforço da nossa cultura e a valorização e gestão do conhecimento.   

No plano financeiro, o ano de 2019 foi um ano de resultados sólidos alavancado na melhoria da eficiência operacional da empresa. O 
próprio Regulador considera a EDP Distribuição como um exemplo na disciplina de custos e é hoje um dos operadores de redes europeu 
mais eficiente. Os resultados obtidos este ano atestam a efetividade das iniciativas lançadas e tem permitido a otimização da base de custo 
operacional. Ao nível dos investimentos continuámos com o nosso plano de modernização e digitalização da rede.
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Por último quero destacar o trabalho realizado ao nível da inovação, em parceria com outras empresas lançamos o “HACK THE 
ELECTRON” que permitiu estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras para Energy Box de forma a tirar o melhor partido 
do enorme potencial que estes novos equipamentos oferecem aos utilizadores da rede e aumentar a qualidade de vida de milhões de 
consumidores de eletricidade. Por outro lado, em 2019 foi desenvolvida e adotada a Visão 2025, que consiste num conjunto diverso de 
objetivos para a evolução tecnológica nas diferentes áreas da EDP Distribuição no horizonte 2025, garantindo o alinhamento das várias 
iniciativas e projetos a executar ao longo deste período, com uma visão integrada e consistente. 

Ainda neste domínio, a EDP Distribuição foi a primeira empresa nacional do sector energético certificada em Cibersegurança. No âmbito 
do Programa de Certificação baseado na norma internacional ISO 27001, a EDP Distribuição implementou um Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação da sua Infraestrutura de Informação Mission Critical (SGSI-IIMC) que sistematiza, desenvolve e consolida as 
melhores práticas no domínio da Cibersegurança.

A função dos operadores de rede de distribuição é crucial para permitir a transição energética e garantir a estabilidade da rede no 
contexto da geração distribuída. Os próximos cinco anos serão críticos. Não tenho dúvidas da capacidade técnica e humana da empresa e 
dos seus parceiros que terão um papel influente nesta transformação. 
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01 
A EMPRESA 
1.1. A VISÃO DA EDP DISTRIBUIÇÃO 

Ser o operador líder de redes de distribuição de eletricidade a nível 
ibérico e uma referência a nível europeu, reconhecido por: 

ACCIONISTA 

Pela sua capacidade de gerar retorno atrativo do investimento a 
riscos controlados 

CLIENTES 

Pela excelência da sua qualidade de serviço e da sua capacidade de 
relacionamento com os clientes 

COLABORADORES 

Pela elevada competência e nível de motivação das suas pessoas 

MEIO ENVOLVENTE 

Pelas suas políticas transparentes de sustentabilidade e 
responsabilidade social 
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1.2. ORGANIZAÇÃO 

1.2.1 ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

 
  FUNÇÕES DE SUPORTE FUNÇÕES CORPORATIVAS FUNÇÕES DE NEGÓCIO

EDP DISTRIBUIÇÃO

JOÃO MARTINS DE CARVALHOCARLOS ALVES PEREIRAÂNGELO SARMENTOJOÃO TORRES 

GABINETE 
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

Francisco Manuel Lopes

DIREÇÃO ATIVOS 
E PLANEAMENTO 
DE REDE

Luís Alves

DIREÇÃO SERVIÇOS 
A SUBESTAÇÕES

Nuno Cardoso

DIREÇÃO DESPACHO 
E CONDUÇÃO

José Ferreira Pinto

DIREÇÃO SERVIÇOS 
A REDES

Fernando Pais Rocha

DIREÇÃO SERVIÇOS 
COMERCIAIS

Rui Ferin Cunha

DIREÇÃO REDE 
E CONCESSÕES NORTE

José Miguel Santos

DIREÇÃO REDE
E CONCESSÕES PORTO

João Garcia Mendes

DIREÇÃO REDE
E CONCESSÕES 
MONDEGO

Catarino Alves

DIREÇÃO REDE
E CONCESSÕES TEJO

Miguel Cristóvão Santos

DIREÇÃO REDE
E CONCESSÕES LISBOA

António Leal Sanches

DIREÇÃO REDE
E CONCESSÕES SUL

Eugénio Sousa

DIREÇÃO GESTÃO 
DE ENERGIA

António Amorim

DIREÇÃO COMERCIAL

Francisco Campilho

DIREÇÃO 
DE OPERAÇÕES
INOVGRID

Luís Filipe Pereira

DIREÇÃO TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO

Paulo Líbano Monteiro

DIREÇÃO GESTÃO
DE FORNECEDORES

Gina Vara

DIREÇÃO PLATAFORMA 
DIGITAL DAS REDES

Aurélio Blanquet

DIREÇÃO 
ORGANIZAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO

Joaquim Mendes Teixeira

DIREÇÃO RECURSOS
HUMANOS

Isabel Ferreira Marques

DIREÇÃO 
PLANEAMENTO E 
CONTROLO DE GESTÃO

Ricardo Farinha

DIREÇÃO AMBIENTE, 
SUST. E CONTINUIDADE 
DE NEGÓCIO

Carlos Silva Neto

GABINETE DE APOIO 
AO CA

CA (avoc.)

RENOVAÇÃO 
DAS CONCESSÕES E
DESENVOLVIMENTO 
DO NEGÓCIO

Rui Gonçalves (avoc.)

MOBILIDADE 
ELÉTRICA

GESTÃO DE ATIVOS

COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

Jorge Gouveia (avoc.)

QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA

António Fonseca

Assessores 
Rui Gonçalves
Carlos Raposo
João Nicolau
Ricardo Messias

ASSESSORIA
Adjuntos
Aires Messias
Agostinho Barreira
Jorge Gouveia

GABINETE JURÍDICO

Virgínia Santos

GABINETE 
COMUNICAÇÃO

Fernanda Bonifácio

GABINETE REGULAÇÃO 
E MERCADOS

José Santos Afonso

GABINETE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

Victor Morais

GABINETE DA AGENDA 
EUROPEIA INOVGRID

Luís Vale Cunha
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1.2.2 ÓRGÃOS SOCIAIS 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Maria Alexandra Marinha de Campos Cabral, Presidente 
Joana Monteiro Dinis, Secretária 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

João José Saraiva Torres, Presidente 
Ângelo Manuel de Melo Sarmento, Administrador 
Carlos Manuel Côrte-Real Alves Pereira, Administrador 
João Pedro Soares Martins de Carvalho, Administrador 

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda, representada por 
João Rui Fernandes Ramos, ROC Efetivo 
Aurélio Adriano Rangel Amado, ROC Suplente 

 

 

 

 

 

 
  



45,6 TWh
FORNECIMENTO A CLIENTES

255 MIL
ORDENS DE SERVIÇO
REALIZADAS REMOTAMENTE (+73% 
FACE A 2018)

692 MIL
ENERGY BOXES INSTALADAS

95%
SUBESTAÇÕES AUTOMATIZADAS E 
TELECOMANDADAS

73%
ENERGIA TELECONTADA

3.441
DISTRIBUTION TRANSFORMER
CONTROLLERS INSTALADOS

425
N.º POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO 
ENTRARAM EM OPERAÇÃO

78.308
N.º DE HORAS DE FORMAÇÃO

267
MILHÕES DE EUROS
INVESTIMENTO OPERACIONAL

-19%
Nº RECLAMAÇÕES FACE A 2018

9
Nº PROJETOS EUROPEUS 
ENVOLVIDOS

56
MINUTOS TIEPI MT

532.756
SWITCHING (#)
CLIENTES
(MR/ML=74.620; ML/ML=456.072; ML/MR=2.064)

27.274
NOVAS LIGAÇÕES BT E MT

1.3. SUMÁRIO DAS MÉTRICAS DE 2019

20
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Sustentabilidade em Números
100 
TON DE CO2EQ EVITADAS PELA 
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES

29,3
M€ EM INVESTIMENTO AMBIENTAL

117 

DERRAMES TRATADOS

508
MIL€ EM INVESTIMENTO SOCIAL

173 640  
ÁRVORES DOADAS PARA
REARBORIZAR 209HA

224 
NINHOS REMOVIDOS PARA
PROTEGER A CEGONHA BRANCA

32,7 
KM DE LINHAS AÉREAS
CORRIGIDAS PARA AVIFAUNA

1 396  
ACOMPANHAMENTOS 
AMBIENTAIS EM OBRA

87 187 
MWh DE ENERGIA POUPADA 
COM INSTALAÇÃO DE LED NA IP

606 
TON DE RESÍDUOS VALORIZADOS

781 
TON DE RESÍDUOS PRODUZIDOS

-15% 
DE RECLAMAÇÕES AMBIENTAIS

41,9% 
DE CONTADORES INTELIGENTES 
INSTALADOS

-22% 

DE EMISSÕES DE SF6

SF6
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1.4 PRINCIPAIS INDICADORES 
OPERACIONAIS   

5 792 5 772 5 031
3 807

2 520
1 731 1 399 1 223 1 125 1 034

357 366
1 064

2 269
3 563

4 377 4 744 4 964 5 100 5 243

6.2776 149 6 138 6 095 6 076 6 083 6 107 6 142 6 187 6 226

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES
Milhares

Mercado Regulado Mercado Livre

1 687 1 715 1 728 1 753 1 825 1 842 1 899 1 993 1 944 2 035

13 13 13 13 13 13 14 14 14 15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Clientes/Colaborador

FORNECIMENTO A CLIENTES DO MR E ML/COLABORADOR (GWh)

CLIENTES/COLABORADOR E FORNECIMENTO A 
CLIENTES/COLABORADOR
#/GWh

9 10

73 74

138 144

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUÇÃO DAS LINHAS DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO
Mil Km

Linhas AT Linhas MT Linhas BT

0,6% ano

0,1% ano

0,5% ano

116

75

58
70

60
53 50 50

58 56*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

* Valor provisório

TIEPI - TEMPO DE INTERRUPÇÃO EQUIVALENTE DE 
POTÊNCIA INSTALADA EM MÉDIA TENSÃO
Minutos

9 514

8 880

8 360
8 210 8 188

8 442

8 049

8 526 8 615 8 552

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUÇÃO DA PONTA SÍNCRONA
MW

30,6
24,6 19,8

14,0
9,2 5,7 4,2 3,2 3,0 2,7

17,3
21,9

24,9
29,8

34,5 38,6 40,4 41,5 43,0 42,9

47,8 46,5 44,7 43,9 43,8 44,3 44,6 44,8 46,1 45,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUÇÃO DO FORNECIMENTO A CLIENTES
TWh

Mercado Livre Mercado Regulado

3 333 3 316
3 234

3 104
3 202

3 085

2014 2015 2016 2017 2018 2019

COLABORADORES EM EXERCÍCIO (INCLUI
CEDIDOS)

189

126

88
105

88
74 71 71

85 79*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SAIDI MT - DURAÇÃO MÉDIA DAS INTERRUPÇÕES EM 
MÉDIA TENSÃO
Minutos

* Valor provisório 
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1.5 PRINCIPAIS INDICADORES 
FINANCEIROS 
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02 
ESTRATÉGIA 
2.1 ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

Em 2019, a economia portuguesa deverá ter registado um crescimento ligeiramente superior ao do conjunto dos países da região do euro, 
mantendo a tendência desde 2017 e interrompendo a tendência de divergência real verificada desde o início da década de 2000. O 
consensus das diferentes projeções (Governo, Banco de Portugal, FMI, CE, OCDE) apontam para que a atividade registe uma expansão de 
1,9% em 2019, comparando com a estimativa de crescimento do PIB na Zona Euro de 1,2% (informação preliminar do Eurostat). 

A tendência de crescimento da economia portuguesa em 2019 não se refletiu no consumo de eletricidade em Portugal, tendo o mesmo 
diminuído em -1,0% (+0,5% corrigindo dos efeitos de temperatura e dias úteis) face a 2018. 

A taxa de inflação média registou em Portugal, este ano, uma redução para os 0,3% face aos 1,2% de 2018, devido à queda dos preços dos 
bens energéticos e vestuário e o fraco crescimento dos preços dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas que não compensaram 
os aumentos da habitação, transportes e bebidas alcoólicas.  
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2.2 ENQUADRAMENTO DO NEGÓCIO 

O setor elétrico em Portugal pode ser dividido em quatro atividades principais: Produção, Transporte, Distribuição e Comercialização. A 
Produção e a Comercialização operam em regime de mercado, mantendo-se apenas a figura de comercializador regulado para os clientes 
de Baixa Tensão Normal (BTN). O Transporte e a Distribuição são operados num regime de concessões. A concessão de Transporte 
(Muito Alta Tensão) é explorada pela REN. A EDP Distribuição é a empresa responsável pela distribuição de eletricidade em Portugal, 
fazendo a ponte entre a REN e os comercializadores.  

Para exercer a sua atividade a EDP Distribuição detém: 

• Concessão nacional da distribuição de eletricidade em Alta Tensão (AT) / Média Tensão (MT), renovada por 35 anos em 2009; 

• Concessão para distribuição de eletricidade em Baixa Tensão, atribuídas por cada município, com duração de aproximadamente 
20 anos, mas com momentos de renovação diversos. 

O negócio de distribuição de energia elétrica é um serviço público que contempla essencialmente três tipos de atividades: 

• Garantir o abastecimento de eletricidade: escoar a energia dos produtores e abastecer os clientes do comercializador, cumprindo 
os objetivos regulatórios em termos de qualidade de energia, número e duração das interrupções de energia; repor o 
fornecimento em caso de avarias na rede; 

• Garantir a expansão e a fiabilidade da rede: planear, desenvolver, operar e manter a rede de distribuição; efetuar ligações à rede 
de distribuição de clientes e de produtores; 

• Fornecer serviços aos comercializadores: mudanças de comercializador (switching), cortes, alterações de potência, leituras, entre 
outros. 

A remuneração da atividade de distribuição é definida pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para períodos regulatórios 
de 3 anos. De forma simplificada, a remuneração da EDP Distribuição para o atual período regulatório (2018-2020) pode ser dividida nas 
seguintes parcelas: 

• Aplicação de metodologia de tipo price-cap ao OPEX em Alta e Média Tensão: definição de base de custos controláveis em 
AT/MT para o primeiro ano do período regulatório e evolução da mesma nos restantes anos sujeita a metas de eficiência e ao 
comportamento de indutores de custos; 

• Amortização e Remuneração do ativo imobilizado regulado aceite em Alta e Média Tensão: compensação pelo investimento 
realizado, acrescido de uma remuneração indexada às OTs da República Portuguesa a 10 anos; 

• Aplicação de metodologia de tipo price-cap ao TOTEX (OPEX+CAPEX) em Baixa Tensão (BT): definição da base de custos totais 
em BT para o primeiro ano do período regulatório - inclui custos operacionais controláveis, amortizações e remuneração de 
ativo imobilizado regulado aceite em BT - evoluindo nos restantes anos sujeita a metas de eficiência e ao comportamento de 
indutores de custos; 

• Recuperação de custos não controláveis: custos não passíveis de alteração por intervenção da EDP Distribuição. 

O valor resultante da soma destas parcelas representa a totalidade de proveitos da EDP Distribuição, que é posteriormente convertido 
numa tarifa de uso de redes de distribuição (URD). 

Adicionalmente à remuneração da sua operação, a EDP Distribuição pode também ser alvo de incentivos ou penalizações, em função do 
seu desempenho a nível de disponibilidade da rede e perdas. 

Para além de desempenhar as suas obrigações com excelência, a EDP Distribuição também reconhece o seu papel como agente facilitador 
do desenvolvimento do setor elétrico e da relação dos clientes com o consumo de energia.  
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2.3 ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E REGULATÓRIO 

No ano de 2019 foi aprovada legislação no âmbito do setor elétrico com impacto na atividade da EDP Distribuição. Iremos destacar os 
diplomas mais relevantes. 

2.3.1 LEGISLAÇÃO COM IMPACTO NA ATIVIDADE DA EMPRESA 

FISCALIDADE 

• Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019) 

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE):  

Mantém-se em vigor em 2019 a contribuição extraordinária sobre o setor energético, cujo regime foi aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 
83-C/2013, de 31 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 33/2015, de 27 de abril, 
42/2016, de 28 de dezembro, e 114/2017, de 29 de dezembro.  

SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL 

• Decreto-lei n.º 76/2019, de 3 de junho (Regime jurídico das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de 
eletricidade) 

Altera o regime jurídico aplicável às atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos 
mercados de eletricidade, procedendo às seguintes alterações:  

a) alteração ao Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 237-B/2006, de 18 de dezembro, 199/2007, 
de 18 de maio, 264/2007, de 24 de julho, 23/2009, de 20 de janeiro, 104/2010, de 29 de setembro, e 215-B/2012, de 8 de outubro, pela 
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pelos Decretos-Leis n.ºs 38/2017, de 31 de março, e 152-B/2017, de 11 de dezembro, e pela Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do sistema elétrico 
nacional (SEN);  

b) alteração aos Estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 97/2002, de 
12 de abril, alterados pelos Decretos-Leis n.ºs 200/2002, de 25 de setembro, 212/2012, de 25 de setembro, 84/2013, de 25 de junho, e 
57-A/2018, de 13 de julho. 

• Despacho n.º 5532-B/2019, de 6 de junho (Procedimento concorrencial para atribuição de reserva de capacidade de injeção em 
pontos de ligação à RESP) 

Determina a abertura de procedimento concorrencial, sob a forma de leilão eletrónico, para atribuição de reserva de capacidade de 
injeção em pontos de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público para energia solar fotovoltaica, produzida em Centro Electroprodutor. 

• Portaria n.º 321/2019, de 19 de setembro (Instrumentos de Medição) 

Aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Medição. O presente Regulamento aplica-se aos instrumentos 
de medição abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 45/2017, de 27 de abril, que transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2014/32/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, alterada pela Diretiva Delegada (UE) 2015/13, da Comissão, de 31 de 
outubro de 2014, e que fixa os requisitos essenciais a que deve obedecer o fabrico e comercialização de «contadores de água», 
«contadores de gás e instrumentos de conversão de volume», «contadores de energia elétrica ativa», «contadores de energia térmica», 
«sistemas de medição contínua e dinâmica de quantidades de líquidos com exclusão da água», «instrumentos de pesagem automáticos», 
«taxímetros»,  «medidas materializadas», «instrumentos de medição de dimensões» e «analisadores de gases de escape», novos ou em 
segunda mão, aplicando-se a todas as formas de fornecimento daqueles instrumentos, incluindo a venda à distância. 

• Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro (Autoconsumo) 

Aprova o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia renovável, estabelecendo a disciplina da atividade de produção associada às 
instalações de utilização do autoconsumidor de energia renovável. Estabelece-se, igualmente, o regime jurídico das comunidades de energia 
renovável, procedendo, nesta parte, à transposição parcial para o direito interno da Diretiva 2018/2001, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis. 
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Até agora apenas era permitido o autoconsumo individual. Este decreto-lei vem permitir que os autoconsumidores se agrupem, podendo a 
mesma unidade de produção de energia ter vários autoconsumidores (autoconsumo coletivo).  

Permite-se igualmente que os autoconsumidores e demais participantes dos projetos de energia renovável constituam entidades jurídicas 
(as Comunidades de Energia) para produção, consumo, partilha, armazenamento e venda de energia renovável. 

AMBIENTE 

• Lei n.º 25/2019, de 26 de março (Contraordenações ambientais) 

Altera a lei-quadro das contraordenações ambientais, consagrando o princípio do não aviso prévio, às entidades visadas ou aos 
responsáveis pelas instalações e locais a inspecionar, de ações de inspeção e fiscalização. Excetua-se os casos em que, justificadamente, a 
comunicação prévia, devidamente fundamentada, constitua um requisito fundamental para que a atividade de inspeção ou de fiscalização 
não fique condicionada ou prejudicada, nomeadamente:  

a) quando se tratem de procedimentos de inspeção ou fiscalização que impliquem a consulta de elementos documentais, ou outros, que 
devam ser previamente preparados pelos responsáveis dos espaços referidos;  

b) quando seja necessário à entidade realizar diligências, com vista à preparação da inspeção ou fiscalização. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto (Adaptação às Alterações Climáticas) 

Aprova o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas. 

PROTEÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

• Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019): Regime excecional das redes de faixas de gestão de 
combustível: 

No artigo 163.º estabelece um regime excecional das redes de faixas de gestão de combustível, para vigorar em 2019, que, nomeadamente, 
impõe que:  

a) os trabalhos de constituição e manutenção das faixas de gestão de combustível associados à rede elétrica devem decorrer até 31 de 
maio; 

b) as coimas a que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, são aumentadas para o 
dobro. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2019, de 14 de janeiro (Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível) 

Aprova os projetos de instalação e beneficiação da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC), assente em faixas de 
interrupção de combustível (FIC), de recuperação de áreas ardidas e das áreas afetadas pelo furacão Leslie, de criação de mosaicos de 
gestão de combustível, bem como de celebração de contratos-programa com as federações representativas de baldios. 

• Despacho n.º 744/2019, de 17 de janeiro (Gestão de Combustível) 

Determina as áreas prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível. 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA – ATOS LEGISLATIVOS 

• RECOMENDAÇÃO (UE) 2019/553 (Cibersegurança no setor da energia) 

Foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia n.º L 96/50, de 5 de abril, a Recomendação (UE) 2019/553 da Comissão, de 3 de abril de 
2019, sobre a cibersegurança no setor da energia. A presente recomendação define as principais questões relacionadas com a 
cibersegurança no setor da energia, nomeadamente os requisitos em tempo real, os efeitos em cascata e combinação de tecnologias 
clássicas e de ponta, e identifica as principais ações para a aplicação de medidas pertinentes de preparação em matéria de cibersegurança, 
no setor da energia. 
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• DIRETIVA (UE) 2019/944, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 05/06/2019, relativa a regras comuns para o mercado 
interno da eletricidade (Jornal Oficial da União Europeia L 158, de 14 de junho de 2019). 

A presente diretiva: 

- estabelece regras comuns de produção, transporte, distribuição, armazenamento de energia e de comercialização de eletricidade, bem 
como regras para a proteção dos consumidores, a fim de criar mercados de eletricidade verdadeiramente integrados, competitivos, 
centrados no consumidor, flexíveis, equitativos e transparentes na União; 

- visa garantir preços da energia e custos abordáveis e transparentes para os consumidores, um elevado nível de segurança do 
abastecimento e uma transição suave para um sistema energético sustentável e hipocarbónico;  

- estabelece as principais regras relativas à organização e ao funcionamento do setor da eletricidade na União, nomeadamente as regras 
aplicáveis em termos de autonomização e proteção dos consumidores e ao acesso aberto ao mercado integrado, bem como ao acesso de 
terceiros à infraestrutura de transporte e distribuição, requisitos em matéria de separação e regras relativas à independência das entidades 
reguladoras nos Estados-Membros; 

- estabelece os modos através dos quais os Estados-Membros, as entidades reguladoras e os operadores das redes de transporte, podem 
cooperar no sentido da criação de um mercado interno da eletricidade plenamente interligado que aumente a integração da eletricidade de 
fontes renováveis, a livre concorrência e a segurança do abastecimento.  

• REGULAMENTO (UE) 2019/941, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 05/06/2019, relativo à preparação para riscos no 
setor da eletricidade (Jornal Oficial da União Europeia L 158, de 14 de junho de 2019). 

O presente regulamento estabelece normas para a cooperação entre os Estados-Membros, tendo em vista a prevenção, preparação e 
gestão de crises de eletricidade num espírito de solidariedade e de transparência, e no pleno respeito dos requisitos de um mercado 
interno da eletricidade competitivo.  

• REGULAMENTO (UE) 2019/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 05/06/2019, relativo ao mercado interno da 
eletricidade (Jornal Oficial da União Europeia L 158, de 14 de junho de 2019). 

O presente regulamento visa: 

- estabelecer a base para a prossecução dos objetivos da União da Energia e em especial o quadro em matéria de clima e energia para 
2030, permitindo que os sinais de mercado sejam considerados para efeitos de uma maior eficiência, de uma percentagem mais elevada de 
fontes de energia renovável, de segurança do abastecimento, de flexibilidade, de sustentabilidade, de descarbonização e de inovação;  

- definir princípios fundamentais para o bom funcionamento de mercados integrados da eletricidade que permitam um acesso não 
discriminatório ao mercado de todos os fornecedores de recursos e clientes de eletricidade, capacitem os consumidores, garantirem a 
competitividade no mercado global, a resposta da procura, o armazenamento de energia e a eficiência energética e facilitem a agregação da 
procura e da oferta na distribuição, permitindo a integração do mercado e a integração setorial, bem como a remuneração de mercado da 
eletricidade de fontes renováveis;  

- criar regras equitativas em matéria de comércio transfronteiriço de eletricidade, aumentando a concorrência no mercado interno da 
eletricidade, tendo em conta as características particulares dos mercados nacionais e regionais, incluindo a criação de um mecanismo de 
balanço para os fluxos transfronteiriços de eletricidade, o estabelecimento de princípios harmonizados no que se refere às tarifas para o 
transporte transfronteiriço e a atribuição das capacidades disponíveis de interligação entre as redes de transporte nacionais;  

- facilitar a emergência de um mercado grossista transparente e em bom funcionamento, que contribua para um elevado nível de segurança 
do abastecimento de eletricidade, e prevendo mecanismos para a harmonização das regras aplicáveis ao comércio transfronteiriço de 
eletricidade. 

2.3.2 REGULAMENTAÇÃO COM IMPACTO NA ATIVIDADE DA EMPRESA 

No ano de 2019 foram aprovadas pela ERSE diversas medidas regulamentares com impacto na atividade da EDP Distribuição que se 
apresentam em seguida, assim como políticas energéticas europeias. 
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REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DAS REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

A ERSE aprovou o Regulamento n.º 610/2019, de 2 de agosto, que veio estabelecer o enquadramento aplicável à prestação dos serviços no 
âmbito das redes inteligentes de distribuição de energia elétrica. 

As novas regras incluem, entre outros, os seguintes aspetos: 

• Requisitos para a integração de instalações elétricas nas redes inteligentes; 

• Comunicação dos operadores de rede sobre a disponibilização dos serviços das redes inteligentes; 

• Ativação dos serviços das redes inteligentes; 

• Acesso aos dados de consumo; 

• Serviços relacionados com o fornecimento de energia elétrica; 

• Disponibilização dos dados de consumo e de produção aos comercializadores e entidades terceiras com direito de acesso aos 
dados; 

• Incentivo económico à integração de instalações nas redes inteligentes; 

• Avaliação do desempenho e qualidade de serviço dos operadores de redes na prestação dos novos serviços das redes 
inteligentes. 

REGULAMENTO DA MOBILIDADE ELÉTRICA  

A ERSE aprovou o Regulamento n.º 854/2019, de 4 de novembro, que veio substituir o Regulamento n.º 879/2015. 

O novo regulamento veio introduzir as seguintes a alterações principais à regulamentação aplicável à mobilidade elétrica: 

• Densificação do modelo contratual entre os agentes, criando-se a figura de contrato de adesão à rede de mobilidade elétrica; 

• Previsão de tarifas de acesso às redes elétricas para pontos de carregamento ligados em média tensão; 

• Densificação das regras de medição, leitura e disponibilização de dados; 

• Clarificação e simplificação da figura de detentor de ponto de carregamento; 

• Densificação das disposições sobre qualidade de serviço; 

• Reforço das medidas destinadas à proteção de dados pessoais. 

REGULAMENTO SOBRE A DESIGNAÇÃO DOS CONSELHOS DA ERSE 

A ERSE aprovou o Regulamento n.º 628/2019, da ERSE, de 9 de agosto, que estabelece as regras aplicáveis à designação e características 
dos membros do Conselho Consultivo (CC), do Conselho Tarifário (CT) e do Conselho para os Combustíveis. 

CONDIÇÕES COMERCIAIS DE LIGAÇÃO À REDE 

Na sequência da alteração do Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico, aprovada pelo Regulamento n.º 632/2017, de 21 de 
dezembro, a ERSE aprovou em 2019 a Diretiva n.º 10/2019 sobre as seguintes matérias: 

• Encargos relativos à comparticipação nas redes; 

• Encargos com os serviços de ligação; 
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• Comprimento máximo dos elementos de ligação para uso exclusivo; 

• Valores unitários dos elementos de ligação para uso partilhado; 

• Preços do serviço de ativação de instalações eventuais; 

• Preços do estudo relativo à capacidade de receção e às condições técnicas de ligação à rede. 

CODIFICAÇÃO DO REGISTO INDIVIDUALIZADO DE AGENTE 

Através da Diretiva n.º 16/2019, de 6 de dezembro, a ERSE aprovou as regras sobre a codificação do registo individualizado de agente de 
mercado, nos termos previstos nos regulamentos de relações comerciais dos setores elétrico e do gás natural. 

NOTA INTERPRETATIVA SOBRE MEIOS DE PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 

A Diretiva n.º 11/2018 que aprovou um novo regime de gestão de riscos e garantias do SEN estabeleceu os meios admissíveis de prestação 
de garantias disponíveis aos agentes de mercado aos operadores de rede no âmbito dos contratos de uso das redes. 

Tendo sido identificada a necessidade de clarificação das condições de utilização do seguro-caução e da linha de crédito, a ERSE emitiu uma 
Nota Interpretativa sobre esta matéria dirigida aos operadores de redes com data de 16 de maio de 2019. 

NORMAS COMPLEMENTARES DE RELATO FINANCEIRO 

Através da Instrução n.º 4/2019, a ERSE aprovou alterações às Normas Complementares de Relato Financeiro para o setor elétrico, 
previstas no Regulamento Tarifário. 

As Normas Complementares de relato financeiro aplicam-se a todas as atividades reguladas do setor elétrico e aos diferentes reportes de 
informação obrigatória à ERSE, designadamente as Contas Reguladas Reais e as Contas Reguladas Previsionais. 

PERFIS DE PERDAS APLICÁVEIS EM 2019 

Os perfis aplicáveis em 2019 foram aprovados pela ERSE através da Diretiva n.º 3/2019, de 11 de janeiro. A metodologia de aplicação dos 
perfis de perdas consta do Regulamento do Acesso às Redes e às Interligações. 

PERFIS DE CONSUMO, DE PRODUÇÃO E DE AUTOCONSUMO APLICÁVEIS EM 2019 

Os perfis de consumo, de produção e de autoconsumo aplicáveis em 2019 foram aprovados pela ERSE através da Diretiva n.º 6/2019, de 
18 de janeiro. As metodologias de aplicação dos perfis de consumo, de produção e de autoconsumo constam do Guia de Medição, Leitura 
e Disponibilização de Dados de energia elétrica. 

TARIFAS E PREÇOS PARA A ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS EM 2020 

A Diretiva n.º 12/2019, de 16 de dezembro, aprovou os valores das tarifas e preços regulados a vigorar em 2020 para as tarifas transitórias 
de venda a clientes finais, as tarifas sociais e as tarifas de acesso às redes de distribuição e transporte de energia elétrica. 

POLÍTICAS ENERGÉTICAS EUROPEIAS 

Em 2016, a Comissão Europeia apresentou um vasto conjunto de medidas visando assegurar uma estrutura legislativa estável para a 
transição energética. Em 2019, depois de um período alargado de preparação, revisão e de negociações, a União Europeia concluiu a 
revisão do seu quadro de política energética, estabelecendo assim as pré-condições regulamentares para a transição para as energias limpas 
e colocando-se na via para a concretização dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. O ano de 2019 foi 
particularmente ativo em matéria de políticas energéticas europeias, destacando-se a conclusão do processo negocial e subsequente 
aprovação do ambicioso pacote legislativo “Energia Limpa para todos os Europeus”. No novo contexto setorial, enquadrado pela Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o mercado de eletricidade e pela reformulação do Regulamento do 
mercado de eletricidade, os Operadores de Redes de Distribuição reforçam o seu nível de intervenção no processo de transição 
energética e assumem um papel de destaque na integração das fontes renováveis de energia e dos recursos distribuídos, na facilitação do 
mercado, no desenvolvimento de novas oportunidades para os consumidores visando assegurarem maior flexibilidade ao sistema, na 
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interação com um novo conjunto de atores, com destaque para as Comunidades de Energia, e na continuação do trabalho de otimização 
constante de gestão das redes e de garantia de continuidade e qualidade de serviço. 

A EDP Distribuição esteve envolvida na preparação de posições escritas comuns aos Operadores de Redes de Distribuição ou conjuntas 
com outros parceiros de relevo, como os Operadores das Redes de Transportes, na produção de relatórios de referência, na resposta a 
consultas públicas, na publicação de mensagens-chave e em trabalhos de preparação para o estabelecimento, conforme previsto no novo 
pacote legislativo, de uma entidade formal para representação a nível europeu.  

A publicação de um relatório conjunto dos Operadores de Rede de Distribuição e de Transporte sobre “Gestão Ativa do Sistema” (Active 
System Management) constituiu um marco importante no reforço da colaboração entre as partes para a promoção da flexibilidade em 
mercado, onde participarão os recursos a disponibilizar pelos consumidores e seus representantes. Este é o segundo relatório produzido 
pela plataforma comum de cooperação entre estas entidades, e dá seguimento ao trabalho desenvolvido em 2016 sobre gestão de dados, 
bem como à visão comum dos Operadores de Rede de Distribuição sobre o tema das ferramentas para a flexibilidade, publicado em 2018. 

A digitalização e os dados foram outros dos temas abordados recorrentemente ao longo de 2019, resultando na publicação de resposta a 
questionário da Comissão Europeia sobre a Digitalização do Setor, à consulta pública do Conselho Europeu de Reguladores (CEER) sobre 
Regulação Dinâmica para facilitar a Digitalização do Sistema Energético, na publicação de relatório, conjuntamente com a European Network 
for Cyber Security (ENCS), sobre harmonização de requisitos de segurança para contadores inteligentes, na produção de documento sobre 
políticas de Dados Abertos, e nas recomendações para a reformulação da Diretiva relativa aos dados abertos e à reutilização de 
informações do setor público. 

De destacar, ainda, a publicação da “Carta de Rede Sustentável” que evidencia a contribuição dos Operadores de Rede de Distribuição 
para a ação climática e a sustentabilidade à escala global, assim como um conjunto de oito mensagens-chave enviadas ao novo Parlamento 
Europeu. 

PLANO NACIONAL DE ENERGIA E CLIMA 2021-2030 E NOVO QUADRO LEGAL 

Portugal apresentou o seu Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC 2021-2030) onde “reafirma o seu firme compromisso de ser neutro 
em emissões de GEE até ao final da primeira metade do século” e define as políticas e linhas de atuação para a próxima década rumo à 
neutralidade carbónica que seja, em simultâneo, promotora de crescimento económico e de melhoria da qualidade de vida. 

O desenvolvimento das tecnologias de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, bem como a diminuição do 
respetivo custo de investimento veio acentuar o interesse nesta atividade e demonstrar a necessidade de ajustar o regime jurídico que se 
materializou no Decreto Lei n.º 76/2019 de 3 de junho. 

Adentro deste quadro legal, a escassez de disponibilidade de receção por parte da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) veio evidenciar 
e suportar a vantagem na adoção, no âmbito da produção de energia em regime especial, de procedimentos de natureza concorrencial em 
detrimento de sorteios para o mesmo efeito. 
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2.4. 2019 EM REVISTA 

MARCOS RELEVANTES PARA O NEGÓCIO 

EDP DISTRIBUIÇÃO RECEBE CERTIFICAÇÃO EM 
CIBERSEGURANÇA 

A EDP Distribuição é a primeira empresa do Grupo EDP e 
empresa nacional do sector energético certificada em 
Cibersegurança. No âmbito do Programa de Certificação 
baseado na norma internacional ISO 27001, a EDP Distribuição 
implementou um Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação da sua Infraestrutura de Informação Mission Critical 
(SGSI-IIMC) que sistematiza, desenvolve e consolida as 
melhores práticas no domínio da Cibersegurança, 
representando um contributo fundamental para a conformidade 
com a Diretiva NIS (Network and Information Security) e o 
RGPD, constituindo-se ainda como elemento relevante na 
certificação de Continuidade de Negócio (ISO 22301). 

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE 
CONHECIMENTO TECNOLÓGICO (SGCT) 

O Sistema de Gestão de Conhecimento Tecnológico (SGCT) 
da EDP Distribuição foi certificado através do processo 
“Desenvolver Normas Técnicas e Conformidade”, segundo a 
norma ISO 9001:2015. Esta certificação vincula o compromisso 
da Empresa em garantir uma boa normalização alinhada com a 
garantia da conformidade, que só se estabelece com o reforço 
de uma cultura de disciplina, qualidade e envolvimento 
partilhado e comprometido dos diferentes stakeholders.  

SMART GRIDS 2025 

A apresentação da Visão 2025 que define a ambição da empresa 
num horizonte de médio prazo, nas diferentes áreas de 
atividade, e o Roadmap que estabelece as linhas temporais 
orientadoras para o desenvolvimento tecnológico, de modo a 
promover o alinhamento dos diversos projetos e iniciativas cuja 
execução permitirá a concretização dessa visão, foi nuclear no 
tema do evento, Smart Grids 2025. 

INOVGRID 2030 

Foi lançado o programa InovGrid 2030 que pretende tornar as 
redes mais inteligentes, com forte aposta em tecnologia e na 
digitalização. Para tal, irá criar um acelerador de redes 
Inteligentes que, a partir do próximo ano, funcionará como um 
catalisador de novas tecnologias, equipamentos ou serviços, em 
parceria com instituições do meio científico, académico e 
empresarial. Outra das novidades é a criação do Digital Energy 
Center, que será uma plataforma digital única para a gestão e 
supervisão integrada das redes de distribuição de Alta, Média e 
Baixa Tensão e da infraestrutura de comunicações associada, 
permitindo maior eficiência, agilidade e segurança na operação.  

EDP DISTRIBUIÇÃO RECONHECIDA COM 
ELEVADO GRAU DE MATURIDADE DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

A participação ativa no Programa de Aceleração Digital do 
Grupo EDP, com várias linhas de intervenção para suporte à 
definição e implementação da estratégia e roadmap digital da 
empresa, traduz um trabalho consistente a nível de 
transformação digital em todos os níveis da organização. Uma 
avaliação externa para aferir sobre o grau de maturidade de 
transformação digital da EDP Distribuição, realizada pela 
Universidade Católica utilizando a metodologia da IDC, atingiu 
a avaliação final de 4,06 Digital Transformer (numa escala de 0 a 
5), o que representa um incremento de 24% face à avaliação 
efetuada em 2016.  

ABERTURA DE REDE DE ATENDIMENTO 
EXCLUSIVA  

No início de novembro, a EDP Distribuição disponibilizou aos 
seus clientes uma rede de atendimento exclusiva, composta por 
23 lojas, com vista à clarificação do papel do Operador de Rede 
de Distribuição, no âmbito do setor elétrico. O processo foi 
desenvolvido e implementado com o conhecimento da Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos, representando um 
investimento de cerca de um milhão de euros. 

A EDP Distribuição assegura um contacto mais direto e 
especializado com o cliente, indo ao encontro das necessidades 
dos utilizadores das redes elétricas em todos os distritos do 
país. 

Ao disponibilizar mais um meio de contacto com o cliente, a 
empresa pretende consolidar a relação de confiança existente, 
baseada na aposta continua na eficiência operacional e na 
elevada qualidade do serviço. 

EVENTOS E INICIATIVAS 

PLANO DE INVESTIMENTO SOCIAL 2019 

A EDP Distribuição definiu um Plano de Investimento Social 
(PIS) para 2019 que pretende estabelecer as diretrizes de 
investimento social da empresa, em linha com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas 
subscritos e Objetivos de Sustentabilidade 2020 definidos, 
concretamente com o objetivo de sustentabilidade “Investir 
continuamente em projetos de desenvolvimento 
socioeconómico local”.  

EDP DISTRIBUIÇÃO NO PORTUGAL SMART CITIES 
SUMMIT 2019 

O Portugal Smart Cities Summit é um evento sobre tecnologia e 
inovação que representa a perspetiva de um futuro cada vez 
mais dinâmico para as cidades portuguesas. O Futuro Passa 
Aqui foi o mote deste evento e teve como objetivo 
o debate sobre o futuro das smart cities e a promoção de 
oportunidades de negócio entre o mundo académico, 
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empresarial e da administração local, procurando melhorar a 
vida dos cidadãos. 

ELETRIFICAÇÃO DA SERRA DE SERPA 

Foi aprovado o protocolo de cooperação entre a Câmara 
Municipal de Serpa e a EDP Distribuição, que vai permitir a 
eletrificação de mais 25 habitações explorações agrícolas 
isoladas na Serra de Serpa.  Este projeto representa mais uma 
fase da eletrificação da Serra de Serpa, que teve início em 2012, 
quando mais de 200 casas e explorações agrícolas receberam 
eletricidade. A eletrificação da Serra contribui para o 
desenvolvimento da região e permite que pessoas e empresas 
se fixem naquele território. 

PILOTO SMART-IP  

A SMART-IP é uma plataforma de gestão centralizada da 
Iluminação Pública, suportada na arquitetura InovGrid. Foi 
concluído com sucesso o piloto efetuado num posto de 
transformação da Maia ficando, assim, criadas as condições para 
a última fase da campanha no terreno que visa a criação de uma 
plataforma de gestão centralizada da iluminação pública na 
arquitetura InovGrid.  

EDP DISTRIBUIÇÃO ORGANIZA ENCONTRO COM 
COMERCIALIZADORES 

A EDP Distribuição promoveu vários encontros com 
comercializadores de energia elétrica. Estas reuniões tiveram 
como objetivo a difusão de vários temas e desenvolvimentos 
com impacto direto na atividade destes agentes de mercado, 
assim como a partilha sobre o Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede de Distribuição para 2019-2023 (PDIRD-
E). 

EDP DISTRIBUIÇÃO EM MISSÃO HUMANITÁRIA 
EM MOÇAMBIQUE 

Na sequência do ciclone Idai, dois colaboradores da EDP 
Distribuição integraram uma comitiva de 57 elementos. Ao 
longo de onze dias, os dois profissionais afetos à EDP 
Distribuição tiveram a oportunidade de fazer o levantamento 
das necessidades energéticas de Moçambique, em articulação 
com a EDM e as autoridades nacionais, de ajudar na 
recuperação das infraestruturas e de levar a energia elétrica ao 
Hospital de campanha do INEM. A EDP Distribuição também se 
disponibilizou para ceder geradores, bem como material para 
reconstrução visando apoiar a reposição do fornecimento de 
eletricidade. 

PARTICIPAÇÃO NO CIRED (INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION)  

O CIRED tem como maior objetivo o aumento das 
competências e conhecimentos relevantes para o setor da 
Energia Elétrica, com interesse transversal para os serviços 
públicos, empresariais, industriais e para o ecossistema 
científico global. A EDP Distribuição esteve presente em 

Madrid com a maior comitiva de sempre com diferentes 
direções com apresentações e artigos sobre o setor. 
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2.5 PERSPETIVAS PARA 2020 

A estratégia adotada pela EDP Distribuição tem permitido responder aos desafios e ao contexto de negócio da empresa. 

O ano de 2020 será um ano importante na preparação do novo período regulatório 2021-2023, estando a EDP Distribuição empenhada 
em dar contributos para a melhoria do modelo de regulação, de forma a permitir o desenvolvimento sustentado da empresa.  

Ainda em termos regulatórios, a Diretiva n.º 12/2019, de 16 de dezembro, aprovou os valores das tarifas e preços regulados a vigorar em 
2020 para as tarifas transitórias de venda a clientes finais, as tarifas sociais e as tarifas de acesso às redes de distribuição e transporte de 
energia elétrica. De relembrar que no período regulatório em vigor 2018-2020, foi introduzida a aplicação de uma metodologia do tipo 
price-cap aplicada ao TOTEX (custos totais) na atividade de distribuição de energia elétrica em BT. 

Relativamente ao processo de concessões BT, o calendário previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2018, que previa o 
lançamento do procedimento concursal em 2019, está já bastante desfasado da realidade e prevê-se a publicação para breve de um novo 
calendário por parte do Governo. Entretanto, em janeiro de 2019, a ERSE publicou a sua proposta de agregação de municípios para 
lançamento de procedimentos de concurso comuns, assente numa divisão do território continental em 3 áreas (Norte, Centro e Sul). No 
entanto, a decisão final sobre as áreas de concessão continua a ser dos Municípios, o que apenas poderá ser modificado por via de 
alterações legislativas. Neste contexto, é manifesta a necessidade, também sinalizada pelo Governo, de se reavaliar o processo das 
concessões BT, no contexto de uma reflexão estratégica mais ampla sobre o sector elétrico e os desafios da transição energética. Neste 
sentido, o Governo solicitou um estudo académico abrangente sobre os desafios e as implicações da transição energética para a atividade 
de distribuição de eletricidade, e em particular para a rede de Baixa Tensão. 

Ainda em termos regulatórios, a EDP Distribuição aguarda a aprovação do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de 
Distribuição (PDIRD) 2019-2023 e irá finalizar-se a proposta do PDIRD 2021-2025 a entregar no mês Abril. 

No que respeita à política de investimento, o foco da empresa estará em assegurar níveis adequados de segurança do abastecimento 
energético e a melhoria da qualidade de serviço. Para tal, serão adoptadas soluções que proporcionem, quer uma melhoria de eficiência 
energética e económica, expressas pela redução da energia de perdas, quer uma melhoria da qualidade técnica do serviço prestado aos 
clientes e a redução das assimetrias entre regiões, independentemente do seu peso no consumo nacional, expressa pela redução de 
interrupções do fornecimento e respetiva duração, assegurando a plena satisfação do aumento dos consumos nas condições 
regulamentares de segurança de pessoas e bens. 

O plano de investimentos de 2020 irá focar-se na instalação de Energy Boxes (EBs), Distribution Transformer Controller (DTCs) e Luminárias 
LED que irá implicar quer uma melhoria de eficiência energética e económica, quer uma melhoria da qualidade técnica do serviço prestado 
aos clientes. A EDP Distribuição prevê a instalação de 680 mil EBs e de 4,3 mil DTCs. Na iluminação pública (IP), a EDP Distribuição 
elaborou um plano de instalação de luminárias LED que abrangerá os 278 Municípios, estimando-se atingir uma economia com o parque 
total de LED de 140,4GWh de energia e evitar 41,6 mil ton CO2 de emissões.  

O ano 2019 foi um ano de grande transformação para os sistemas de suporte aos processos de negócio da gestão de energia, garantindo o 
As-Is e o alinhamento com os outros grandes projetos em curso. Com a seleção do integrador já anunciada e entrada em produtivo em 
2020, os grandes destaques são a release 2 do programa JUMP (JUMP Comercial) e o Energy Data Management (EDM).  

Para garantir o presente foram implementadas melhorias na eficiência da integração entre os processos de recolha e validação. Com o foco 
no futuro da recolha de dados empresariais, iniciou-se, no final de 2019, e vai prosseguir em 2020, a análise e preparação da atualização do 
head-end do segmento industrial e das comunicações com os operadores. 

O ano de 2020 será de continuação da política de redução de perdas, com a intensificação do combate à fraude e o recurso a ferramentas 
analíticas, para reduzir as perdas e melhoria do processo de cobranças de furtos e fraudes. Existe assim a espectativa de que o valor das 
perdas não técnicas mantenha a tendência de decréscimo que se tem observado nos anos mais recentes.  

Para replicar de forma ágil e rápida tarefas que são desempenhadas manualmente e de forma repetitiva, espera-se que durante o ano 2020 
entrem em funcionamento mais 20 RPAs (Robotic Process Automation) nas áreas de gestão de energia, serviços comerciais e operações, 
esperando-se que no final do ano esteja 44 RPAs em produtivo. 

O setor está a atravessar um processo de transformação profundo com alterações que impactam o negócio aos diversos níveis. Os 
desafios associados à massificação das smartgrids, a disseminação de renováveis e geração distribuída, a evolução do papel do ORD como 
facilitador de mercado, a liberalização do mercado com a separação do comercializador de último recurso e o ORD e as novas exigências 
regulatórias determinam uma maior exigência na gestão dos ativos e uma visão integrada e transversal do seu ciclo de vida.  
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A EDP Distribuição assume um papel de responsabilidade perante todos os seus stakeholders, continuando o seu trabalho de 
aprofundamento do relacionamento com os seus clientes e fornecedores. Em 2020, será lançado a qualificação dos adjudicatários e do 
concurso para a Empreitada Contínua 2021. 

Ao nível da sustentabilidade, durante o ano 2020, pretende-se dar continuidade à Estratégia de Sustentabilidade 2020, nomeadamente 
prosseguindo com investimento em projetos de I&D+i, instalação de EBs, fornecimento de serviços de Eficiência Energética, entre outros. 
Adicionalmente, a EDP Distribuição pretende reforçar a cultura de segurança nas suas atividades, através da implementação de iniciativas e 
campanhas de sensibilização dos colaboradores próprios e de Prestadores de Serviços Externos (PSEs), orientadas para as atitudes e 
comportamentos e prosseguir o alargamento e consolidação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

Em 2020, será implementada a Reorganização integral da Estrutura da EDP Distribuição, promovendo uma organização mais funcional, 
eficiente e mais ágil. Esta reorganização visa concretizar os benefícios como: redução dos tempos de realização dos PLRs, redução das 
perdas comerciais, melhorar da gestão da vegetação. 

Relativamente ao capital humano, a Empresa continuará a enfrentar o desafio da alteração gradual da estrutura de pessoal, tendo sido 
definido um plano focado na diversidade e no rejuvenescimento através da passagem de conhecimentos e experiências entre os 
colaboradores, pretendendo a Empresa que este objetivo seja atingido através de programas de desenvolvimento, formação intensiva no 
local de trabalho e treino em ambiente de simulação, onde se promove um melhor conhecimento do negócio e da organização e onde, 
simultaneamente, se reforça o alinhamento com a cultura da empresa.   

O ano 2020 será seguramente mais um ano exigente e desafiante, tendo em conta as prioridades definidas pela empresa, mas sempre 
focado na concretização da visão de ser um operador líder de redes de distribuição de eletricidade a nível ibérico e uma referência a nível 
europeu, implementando uma cultura de garantia de qualidade e de serviço ao cliente. 
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2.6 RISCOS E INCERTEZAS ASSOCIADOS À ATIVIDADE 

Em 2020, é expectável que o crescimento da economia portuguesa continue a desacelerar, ainda que de forma moderada e a manter um 
ritmo de crescimento um pouco superior ao da Zona Euro, sendo o turismo o principal impulsionador. Esta desaceleração vai de acordo 
com os dados de 2019, que sugerem um crescimento do investimento mais fraco e baixo contributo na procura externa líquida, devido ao 
menor crescimento das exportações face às importações. 

Ao nível dos riscos regulatórios, a EDP Distribuição está sujeita a alterações legislativas e regulamentares (designadamente pacotes 
setoriais, alterações de modelos regulatórios, legislação ambiental, taxas e impostos). Este risco é gerido através de um acompanhamento e 
preparação contínua dos vários dossiers, bem como da adoção de uma postura construtiva e cooperante na discussão dos mesmos, 
permitindo antecipar e minimizar a materialização dos impactos. 

Um desvio de 1% no número médio de clientes em Baixa Tensão tem um impacto próximo de 2,2 milhões de euros nos proveitos 
resultantes desta atividade. Ao nível das quantidades totais de fornecimento a clientes em Alta, Média e Baixa tensões um desvio de 1% 
tem um impacto ligeiramente inferior a 0,5 de milhões de euros no proveito permitido. Uma variação de 0,1 pontos percentuais na taxa de 
remuneração do ativo (RoR) tem um impacto de cerca de 1,8 milhões de euros nos proveitos permitidos em Alta e Média Tensão e de 
aproximadamente 1,2 milhões de euros nos proveitos permitidos em Baixa Tensão. 

Por outro lado, uma vez que as concessões municipais, outorgadas pelos 278 municípios de Portugal Continental, para exploração das 
redes de distribuição de eletricidade em BT atingem o seu termo entre 2018 e 2026, estando a grande maioria prevista terminar em 2021 
e 2022, o Governo submeteu à Assembleia da República, em setembro de 2016, uma Proposta de Lei relativa à organização dos 
procedimentos de concurso público a ser lançados para a sua reatribuição. Para 2020, espera-se a reavaliação do processo das concessões 
BT, no contexto de uma reflexão estratégica mais ampla sobre o sector elétrico e os desafios da transição energética. 

Apesar do ativo corrente ser inferior ao passivo corrente, o Conselho de Administração considera não existir um efetivo risco de liquidez 
na Empresa, derivado do facto de esta estar inserida no Grupo EDP, tendo por esse meio suporte do seu acionista e acesso a fontes de 
financiamento para suprir as suas necessidades correntes, se tal se revelar necessário. 
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03 
DESEMPENHO 
3.1. PRINCIPAIS INICIATIVAS EM 2019 

3.1.1 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SMART GRIDS 

Durante 2019 foram instalados aproximadamente 692 mil equipamentos de medição inteligente (EBs), enquanto que a instalação de 
Distribution Transformer Controller (DTC) foi de 3.441 unidades. A instalação de DTC e EB atingiu os objetivos quantitativos globais 
estabelecidos para o ano de 2019. Em termos acumulados estão instaladas aproximadamente 2,67 milhões de EB e 22 mil DTC. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
NOTA: DESDE O INÍCIO DA CAMPANHA FORAM SUBSTITUÍDAS 89.347 EBs 
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Em termos acumulados, até final de 2019, estão em Telegestão aproximadamente 1,84 milhões de EBs, o que corresponde a 72% do 
parque de EBs instaladas. 

O aumento do número de EBs instalada permite reduzir o número de leituras de roteiro e aumentar o número de ordens de serviço 
realizadas remotamente o que é um fator importante na eficiência e qualidade das operações. Em 2019 foram já efetuadas remotamente 
255.223 ordens de serviço. 

3.1.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SERVIÇOS INOVADORES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A promoção da eficiência energética e o apoio a soluções de Iluminação Pública (IP) que contribuem para transformar as cidades em 
espaços dinâmicos, seguros e inclusivos, faz com que a EDP Distribuição continue a assumir uma visibilidade crescente no conceito e na 
qualidade do espaço público e nas vivências urbanas. 

Prosseguindo um ambicioso programa de modernização do parque de Iluminação Pública com a instalação de luminárias de tecnologia LED, 
em 2019 foram instaladas nas redes de IP cerca de 223.700 luminárias, das quais 197.600 luminárias decorrem do Programa LED da EDP 
Distribuição. 

As luminárias instaladas em 2019 geram uma economia de energia em torno de 42,3 GWh, que se reflete em 12,5 mil ton CO2 de 
emissões de gases de efeito de estufa evitadas. No final de 2019, estão instaladas aproximadamente 683.000 luminárias LED, que 
corresponde a cerca de 21,5% do parque total de 3 milhões de luminárias.  

Procurando ir ao encontro das expectativas dos Municípios, e reconhecendo a iluminação pública como uma atividade de grande 
importância, a EDP Distribuição está a desenvolver dois projetos de serviços inovadores: o FLEXIP – Samouco e o Piloto 4/5G – Cascais, 
projetos estes que buscam a instalação de colunas IP multisserviços e um novo sistema de telegestão de luminárias permitindo a adaptação 
das condições de iluminação não somente ao espaço físico, mas também às condições de utilização, nomeadamente com interação entre a 
IP e os utilizadores. 

3.1.3 EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS 

No decurso deste exercício, a rede elétrica de distribuição foi afetada por diversos eventos climatéricos extremos. A este nível, destacam-
se três eventos significativos em diversas geografias de Portugal continental ao longo de 2019: depressão Helena, um conjunto significativo 
de descargas elétricas atmosféricas e a sequência de depressões Elsa e Fabien.  

Em consequência dos fenómenos atmosféricos registados a partir da madrugada de 1 de fevereiro de 2019, com a passagem da depressão 
Helena, a rede nacional de distribuição, nos seus diferentes níveis de tensão, foi afetada por um conjunto bastante alargado de ocorrências. 
Neste dia, foram registadas, em diversas geografias, rajadas de vento superiores a 120 km/h.  As regiões Centro e Norte foram as zonas 
mais afetadas por estas condições meteorológicas adversas. Em consequência deste evento foram afetados cerca de 240.300 clientes. De 
forma a repor o mais rápido possível o fornecimento de energia elétrica, foram mobilizados 507 colaboradores, 204 viaturas e 16 
geradores. 

As condições de grande instabilidade atmosférica registadas nos dias 25 e 26 de agosto de 2019 traduziram-se numa elevada incidência de 
descargas elétricas atmosféricas. A trovoada registada nestes dias, especialmente nas regiões Norte e Interior Centro, provocou um 
conjunto significativo de ocorrências na rede nacional de distribuição. Em consequência destas ocorrências foram afetados cerca de 
259.900 clientes e foram envolvidos na reparação e reposição de serviço um total de 259 colaboradores, 116 viaturas e 12 geradores. 

Entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2019, em Portugal continental foram também registadas condições meteorológicas extremamente 
adversas de vento e precipitação, na sequência da influência das depressões Elsa e Fabien. Durante todos os dias deste período, foram 
registadas rajadas de vento máximas superiores a 120 km/h no Centro e Norte de Portugal continental, sendo que nos dias 19 e 21 de 
dezembro a persistência das rajadas foi mais intensa em consequência da interação das depressões Elsa e Fabien. De acordo com a ANEPC, 
durante o período de impacto destas depressões, foram registadas cerca de 650 ocorrências de queda de árvores. A passagem destes 
sistemas meteorológicos impactou igualmente desempenho da rede, não apenas em consequência dos ventos de elevada intensidade, mas 
também pela precipitação registada. No período anteriormente mencionado, num total de 5 dias, diversos locais nas regiões Norte e 
Centro registaram valores de precipitação acumulados superiores ao valor médio mensal para todo o mês de dezembro. Por forma a 
repor o fornecimento de energia elétrica, a EDP Distribuição e os seus parceiros, mobilizaram 1400 colaboradores, apoiados por 650 
viaturas, 57 geradores e 1 central móvel. 

Tendo em consideração os fenómenos anteriormente descritos, a EDP Distribuição desenvolveu uma resposta eficaz, tendo alertado toda 
a sua estrutura operacional com a ativação do POAC-RD. Consoante os casos e a severidade com que a rede de distribuição foi 
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Em termos acumulados, até final de 2019, estão em Telegestão aproximadamente 1,84 milhões de EBs, o que corresponde a 72% do 
parque de EBs instaladas. 

O aumento do número de EBs instalada permite reduzir o número de leituras de roteiro e aumentar o número de ordens de serviço 
realizadas remotamente o que é um fator importante na eficiência e qualidade das operações. Em 2019 foram já efetuadas remotamente 
255.223 ordens de serviço. 

3.1.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SERVIÇOS INOVADORES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A promoção da eficiência energética e o apoio a soluções de Iluminação Pública (IP) que contribuem para transformar as cidades em 
espaços dinâmicos, seguros e inclusivos, faz com que a EDP Distribuição continue a assumir uma visibilidade crescente no conceito e na 
qualidade do espaço público e nas vivências urbanas. 

Prosseguindo um ambicioso programa de modernização do parque de Iluminação Pública com a instalação de luminárias de tecnologia LED, 
em 2019 foram instaladas nas redes de IP cerca de 223.700 luminárias, das quais 197.600 luminárias decorrem do Programa LED da EDP 
Distribuição. 

As luminárias instaladas em 2019 geram uma economia de energia em torno de 42,3 GWh, que se reflete em 12,5 mil ton CO2 de 
emissões de gases de efeito de estufa evitadas. No final de 2019, estão instaladas aproximadamente 683.000 luminárias LED, que 
corresponde a cerca de 21,5% do parque total de 3 milhões de luminárias.  

Procurando ir ao encontro das expectativas dos Municípios, e reconhecendo a iluminação pública como uma atividade de grande 
importância, a EDP Distribuição está a desenvolver dois projetos de serviços inovadores: o FLEXIP – Samouco e o Piloto 4/5G – Cascais, 
projetos estes que buscam a instalação de colunas IP multisserviços e um novo sistema de telegestão de luminárias permitindo a adaptação 
das condições de iluminação não somente ao espaço físico, mas também às condições de utilização, nomeadamente com interação entre a 
IP e os utilizadores. 

3.1.3 EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS 

No decurso deste exercício, a rede elétrica de distribuição foi afetada por diversos eventos climatéricos extremos. A este nível, destacam-
se três eventos significativos em diversas geografias de Portugal continental ao longo de 2019: depressão Helena, um conjunto significativo 
de descargas elétricas atmosféricas e a sequência de depressões Elsa e Fabien.  

Em consequência dos fenómenos atmosféricos registados a partir da madrugada de 1 de fevereiro de 2019, com a passagem da depressão 
Helena, a rede nacional de distribuição, nos seus diferentes níveis de tensão, foi afetada por um conjunto bastante alargado de ocorrências. 
Neste dia, foram registadas, em diversas geografias, rajadas de vento superiores a 120 km/h.  As regiões Centro e Norte foram as zonas 
mais afetadas por estas condições meteorológicas adversas. Em consequência deste evento foram afetados cerca de 240.300 clientes. De 
forma a repor o mais rápido possível o fornecimento de energia elétrica, foram mobilizados 507 colaboradores, 204 viaturas e 16 
geradores. 

As condições de grande instabilidade atmosférica registadas nos dias 25 e 26 de agosto de 2019 traduziram-se numa elevada incidência de 
descargas elétricas atmosféricas. A trovoada registada nestes dias, especialmente nas regiões Norte e Interior Centro, provocou um 
conjunto significativo de ocorrências na rede nacional de distribuição. Em consequência destas ocorrências foram afetados cerca de 
259.900 clientes e foram envolvidos na reparação e reposição de serviço um total de 259 colaboradores, 116 viaturas e 12 geradores. 

Entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2019, em Portugal continental foram também registadas condições meteorológicas extremamente 
adversas de vento e precipitação, na sequência da influência das depressões Elsa e Fabien. Durante todos os dias deste período, foram 
registadas rajadas de vento máximas superiores a 120 km/h no Centro e Norte de Portugal continental, sendo que nos dias 19 e 21 de 
dezembro a persistência das rajadas foi mais intensa em consequência da interação das depressões Elsa e Fabien. De acordo com a ANEPC, 
durante o período de impacto destas depressões, foram registadas cerca de 650 ocorrências de queda de árvores. A passagem destes 
sistemas meteorológicos impactou igualmente desempenho da rede, não apenas em consequência dos ventos de elevada intensidade, mas 
também pela precipitação registada. No período anteriormente mencionado, num total de 5 dias, diversos locais nas regiões Norte e 
Centro registaram valores de precipitação acumulados superiores ao valor médio mensal para todo o mês de dezembro. Por forma a 
repor o fornecimento de energia elétrica, a EDP Distribuição e os seus parceiros, mobilizaram 1400 colaboradores, apoiados por 650 
viaturas, 57 geradores e 1 central móvel. 

Tendo em consideração os fenómenos anteriormente descritos, a EDP Distribuição desenvolveu uma resposta eficaz, tendo alertado toda 
a sua estrutura operacional com a ativação do POAC-RD. Consoante os casos e a severidade com que a rede de distribuição foi 
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impactada, foram declarados os Estados de Prevenção, Alerta e Perturbado em várias geografias ao longo do ano de 2019. As medidas 
previstas no POAC-RD, que incluem:  

• Reforço das equipas da EDP Distribuição, nomeadamente dos Centros de Condução e das equipas de assistência à rede;  

• Alocação de veículos, geradores e outros equipamentos;  

• Envolvimento da EDP Soluções Comerciais, da gestão do atendimento telefónico de receção de comunicações de avarias (reforço 
de meios no Contact Center);  

• Envolvimento dos Prestadores de Serviços da Empreitada Contínua, com reforço do número de equipas no terreno e alocação de 
todos os meios disponíveis adequados ao restabelecimento do serviço. 

3.1.4 PROJETO OPEX 

Ao longo das várias fases que têm vindo a decorrer nos últimos anos, o projeto OPEX tem constituído um forte contributo para o 
aumento da eficiência e da otimização de processos, contando com um forte empenhamento de todos os trabalhadores da EDP 
Distribuição na superação das metas definidas, no âmbito duma cultura de melhoria contínua que a Empresa vem prosseguindo. 

Em 2019 decorreu o 2º ano da 5ª fase do projeto, denominada de OPEX V, a qual engloba 23 iniciativas de melhoria de eficiência que 
abrangem um leque alargado de vertentes, nomeadamente no serviço ao cliente, recursos humanos, comunicações, informática e frota. 
Destas iniciativas, realça-se a implementação de um conjunto de processos de automatização/robotização de tarefas com caraterísticas 
repetitivas, assim como, no âmbito da frota, a aposta nos veículos elétricos, em conformidade com os compromissos assumidos na área da 
sustentabilidade ambiental. 

Com as iniciativas incluídas nesta fase do projeto, a Empresa prevê captar poupanças anuais crescentes, que em 2020 atingirão 31 milhões 
de euros relativamente à base de custos de 2017.  Neste segundo ano do OPEX V, a EDP Distribuição apresentou poupanças estimadas de 
25,7 milhões de euros (mais 13,2 milhões do que em 2018), superando o objetivo em 5,2 milhões de euros. 

3.1.5 REVENUE ASSURANCE E COMBATE À FRAUDE 

O valor das perdas totais, que engloba as perdas técnicas e as perdas comerciais, é um dos indicadores de desempenho do operador da 
rede de distribuição (ORD), para o qual o regulador estabelece incentivos e penalizações. O não cumprimento das metas estabelecidas 
implica penalizações para a EDP Distribuição, algo que tem acontecido desde 2011.  

Com vista a inverter esta situação, a EDP Distribuição definiu uma estratégia integrada para a redução do valor das perdas comerciais, que 
passou pela criação de iniciativas e medidas que incidem sobre todas as fases do ciclo de gestão de contagens e que abrangem 6 áreas 
fundamentais (Balanço de Energia, Contratação, Operações no Terreno, Contagem e Leituras, Faturação e Cobrança). Daqui resultou uma 
inversão na tendência do valor das perdas, globais que tem vindo a descer sistematicamente desde 2014. 

A nível regulatório, em 2019, o resultado das ações de combate à fraude (energia anterior à deteção da fraude) passou a abater 
diretamente no cálculo das perdas totais para efeitos do valor do incentivo/penalização.  

Em 2019, a EDP Distribuição reforçou a sua estratégia integrada de redução do valor das perdas comerciais, suportada na utilização de 
técnicas e métodos analíticos para a identificação de casos suspeitos, baseada na correlação de diferentes fontes de informação, 
proveniente de vários sistemas, incluindo dados de leituras e eventos recolhidos remotamente. 

Por outro, a EDP Distribuição tem apostado em equipas dedicadas ao combate à fraude o que possibilita a especialização das mesmas, com 
equipamentos mais adequados e formação à medida das necessidades que se refletem em resultados mais eficazes na deteção de 
procedimentos fraudulentos. Em termos de contacto com o cliente também é mais vantajosa a utilização destas equipas uma vez que 
especialização lhes permite responder de forma adequada às solicitações no terreno minimizando dúvidas e deslocações extras. 

A utilização da analítica para estudo e desenvolvimento de ferramentas para monitorizar e sinalizar, diariamente casos suspeitos de 
consumos anómalos, permite inferir sobre a probabilidade de fraude e consequente otimização e priorização de trabalhos no terreno. A 
utilização de ferramentas analíticas tem permitido manter um retorno significativo na energia recuperada na globalidade das operações de 
combate à fraude, a otimização das rotas das equipas, melhorar as ferramentas de controlo e supervisão dos resultados e o 
desenvolvimento e implementação de novas medidas e ações que potenciam a deteção de fraudes baseada na análise histórica dos 
resultados. 
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A crescente digitalização da EDP Distribuição e o consequente crescimento do volume de informação tem permitido atuar de forma mais 
célere e eficaz no segmento BTN. São exemplo disso, as campanhas de instalação de Energy Box (EB), a desmaterialização do auto BTN, a 
melhoria das ferramentas digitais (app e site) para reporte de denúncias e a afinação de processos informáticos de deteção de 
irregularidades por parte dos leitores. 

Em termos das ações no terreno especificas para a verificação de instalações com suspeitas de irregularidades, no ano 2019 foram 
detetados mais 18% de casos do que no ano anterior. A identificação destes casos teve uma contribuição positiva na redução do valor de 
perdas. Estes resultados incluem os casos detetados no âmbito de ações de rotina onde existe o processo implementado para a 
identificação, correção e report de fraudes (autos). 

ESTUDOS E FERRAMENTAS ANALÍTICAS 

A EDP Distribuição prosseguiu também com o desenvolvimento e otimização de indicadores de controlo de risco de receita (KRI – Key 
Risk Indicators) e dashboards operacionais nas ferramentas de Revenue Assurance (RAID) e Power BI, de forma a assegurar visibilidade sobre 
os processos de negócios críticos e promover uma maior eficiência e controlo, tendo por objetivo último a maximização da redução de 
perdas comerciais.  

Em particular, em 2019, foram desenvolvidos em RAID – visando a sua industrialização – dois KRI suportados na utilização de eventos 
gerados pelas Energy Boxes (no caso do segmento BTN) e contadores empresariais (segmento não BTN). O tratamento deste volume de 
dados é complexo, mas o esforço desenvolvido tem permitido o seu processamento em tempo útil, viabilizando a sua utilização para o 
combate à fraude. Estes desenvolvimentos foram implementados na sequência de diversos estudos e testes realizados em anos anteriores e 
permitem o alargamento desta forma de deteção de anomalias de consumo a todo o universo de equipamentos com capacidade de geração 
de eventos o que, no segmento BTN, beneficiará do alargamento do roll-out do Inovgrid. 

Este ano foi marcado também pelo início da utilização massiva dos resultados do balanço técnico na rede de baixa de tensão para fins de 
combate à fraude. Depois de em 2018 ter sido migrado e adaptado para a plataforma Big Data, a flexibilidade de execução do mesmo tem 
permitido explorar novas abordagens de deteção de potenciais anomalias, em particular quando correlacionado com outras fontes de 
dados. Naturalmente, o processo de análise e desenvolvimento tem estado sempre acompanhado de um esforço contínuo de validação e 
melhoria dos dados de suporte ao balanço técnico, contribuindo também nesta vertente. 

Um dos eixos de atuação na área analítica tem sido a exploração de novas metodologias e ferramentas de análise de dados. Nesse sentido, 
integrada em duas waves, foi desenvolvida uma arquitetura Big Data em cloud Azure e posterior desenvolvimento e testes de diversos 
modelos machine learning para deteção de fraude. Ainda que os resultados destes modelos se encontrem em fase de maturação – evolução 
natural para este tipo de abordagem – a constituição desta infraestrutura abre portas para dar continuidade à exploração deste tipo de 
abordagem de forma continuada e autónoma. 

CENTRO DE SUPERVISÃO  

O Centro de Supervisão da EDP Distribuição tem como principais atividades a gestão centralizada da alarmística de deteção de fraude, 
gerada pelos diversos pontos de controlo, a definição e o planeamento das ações de inspeção, assim como a coordenação das operações 
de inspeção no terreno. 

O Centro de Supervisão garante ainda a disponibilização e o controlo da informação crítica de gestão e de operação de todo o processo 
de combate à fraude.  

No ano 2019, foram executadas mais de 45 mil inspeções a instalações com base na análise e tratamento dos alarmes provenientes dos 
diversos sistemas analíticos, tais como RAID, Qualidade de Ligações (alarmes e eventos da central telecontagem – AMI), notas dos leitores, 
eventos dos contadores, estudos analíticos e denúncias.  

Foi dada continuidade à formação de técnicos especializados em contagens, deteção e correção de anomalias, através de um curso criado 
em articulação com a Universidade EDP em 2018, tendo sido formados mais 12 novos técnicos especialistas.  

Com as novas competências referentes à gestão de equipas exclusivas de combate à fraude definidas em 2018, em 2019 verificou-se a 
estabilização do processo que se refletiu no aumento da energia detetada pelas equipas especializadas atingindo mais do dobro da energia 
recuperada em ações dirigidas face ao ano anterior.  

Também originou melhoria dos processos e uniformização da atuação no terreno, com uma redução significativa no intervalo de tempo 
entre o início da fraude e a sua deteção no segmento empresarial, acompanhado de um crescimento da energia recuperada. 
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Foi dada continuidade à formação de técnicos especializados em contagens, deteção e correção de anomalias, através de um curso criado 
em articulação com a Universidade EDP em 2018, tendo sido formados mais 12 novos técnicos especialistas.  

Com as novas competências referentes à gestão de equipas exclusivas de combate à fraude definidas em 2018, em 2019 verificou-se a 
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A equipa de Backoffice de suporte à operação e às equipas no terreno criada em 2018 revelou-se fundamental para a melhoria da eficiência 
e eficácia, tendo sido reforçada com mais 3 elementos em 2019, que permitiu de forma eficiente responder às novas atividades decorrentes 
da gestão das equipas no terreno, das denuncias, análises manuais a pontos de controlo e ações concertadas que ocorreram ao longo do 
ano. 

Decorrente da digitalização da EDP Distribuição, o Centro de Supervisão integrou vários projetos transversais à empresa, tais como o 
JUMP, onde é parte ativa da definição de procedimentos e novas funcionalidades na ferramenta comercial (Processo de gestão de 
Anomalias, Fraudes e Furtos de Energia, Gestão de Ordens de Trabalho e I-Move). 

Na mobilidade, o Centro de Supervisão é responsável pela integração da ferramenta de gestão de selos, garantindo o correto 
funcionamento logístico e aplicacional. Esta ferramenta é utilizada pelos técnicos no terreno aquando da resolução das ordens de serviço. 

O Centro de Supervisão continuou a sua participação no projeto de desmaterialização do auto, integrando a equipa de construção de um 
workflow inteligente de registo de evidências de procedimento fraudulento BTN, BTE e MT que está a ser implementada na ferramenta de 
mobilidade de WFM.  Para isso foi fundamental o know-how adquirido no MVP Finder iniciativa de 2018 no âmbito do projeto EDP X, que 
visava a melhoria da experiência do técnico no terreno no registo adequado do procedimento fraudulento.  

Supervisionando o processo de anomalias, fraudes e furtos numa vertente end-to-end durante o presente ano foi consolidado o processo de 
identificação e elegibilidade dos casos de furto para apresentação de queixa crime. 

3.1.6 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ORGANIZAÇÃO, PROCESSOS E EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

No âmbito da consolidação da cultura de melhoria e de eficiência operacional na organização, assegurando o alinhamento da estrutura 
organizativa e processos de negócio com as alterações decorrentes dos projetos transformacionais em curso, os desafios do setor e a 
estratégia da empresa, foram redesenhadas e ajustadas algumas estruturas organizativas. 

Na vertente da melhoria contínua foram efetuados diagnósticos de eficácia e eficiência operacional nos serviços de rede, serviços de rede e 
concessões, serviços comerciais e operações inovgrid, envolvendo cerca de 1200 pessoas. Foram identificadas oportunidades de melhoria, 
das quais foram priorizadas e concretizadas 21, traduzindo-se num ganho de eficiência operacional estimado de cerca de 75%, valorizado 
em cerca de 2 milhões de euros. 

Com o envolvimento dos donos dos processos, foi efetuado um diagnóstico do nível de digitalização dos processos da EDP Distribuição, 
tendo sido obtido um grau de 87%.  

Foram identificadas oportunidades de robotização que levaram a que fossem desenvolvidos 24 RPA (robotic process automation), totalizando 
assim um total de 38 RPA em produtivo no final do ano. Estes operacionalizam atividades em 9 unidades de negócio com um valor de 
trabalho equivalente de cerca de 70.000 horas.   

Com objetivo de garantir o alinhamento organizacional com o novo mapa de processos da empresa foram realizadas diversas iniciativas de 
divulgação e partilha de conhecimento com a participação de 200 pessoas chave do negócio. Foram lançados desafios gerais aos 
intervenientes tendo em vista iniciativas futuras relacionadas com a melhoria contínua e eficiência da organização. 

MAXIMIZAÇÃO DA GESTÃO DE ATIVOS E OPERAÇÃO DE REDE 

A georreferenciação das instalações da rede de distribuição é um ativo muito importante para a EDP Distribuição. Em 2019, alcançou-se 
um importante marco no projeto de reposicionamento da rede BT, que teve como objetivo a atualização geográfica do cadastro de rede 
BT e pontos de Iluminação Pública. Este foi um processo que permitiu alcançar uma melhoria significativa na qualidade do cadastro destas 
redes ao abranger 185 municípios com mais de 80% de rede BT reposicionada. Este é um fator importante na relação com os municípios 
no que diz respeito à partilha desta informação, mas também porque tem um contributo fundamental nas operações, nomeadamente na 
mobilidade. 

Ao nível da Gestão de Ativos foi possível concluir e melhorar o processo de Comissionamento dos ativos, por via da maior integração dos 
sistemas de cadastro (SITRD) e de Gestão de Ativos (JUMP). 

A entrada em exploração do Mapa da Condução veio mudar o paradigma da disponibilização da informação associada ao estado das avarias 
da RND, enriquecida com informação proveniente de entidades externas (exemplo IPMA, ANPC, ...), como dados meteorológicos, de 
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incêndios e previsões do risco de incêndio, permitindo disseminar esta informação em tempo-real dentro da empresa, bem como auxiliar a 
tomada de decisão em contextos adversos tais como em situações em que o Plano Operacional de Atuação em Crise (POAC) é ativado. 

Foram implementadas novas funcionalidades críticas no sistema DPLAN para avaliação do risco dos ativos da RND, para gestão da potência 
reativa através da utilização ótima de baterias de condensadores e foram concluídos os desenvolvimentos associados ao Piloto ERSE – 
Gestão e Produção de Carga. 

No que se refere às operações no terreno, iniciou-se o processo de readaptação do e-Rede a este contexto, por forma a responder 
melhor às necessidades das equipas operacionais, com o objetivo principal de aumentar significativamente o uso desta plataforma digital e 
consequentemente reduzir o uso do papel (cartas de rede). 

Procedeu-se ainda à operacionalização do novo modelo de gestão de intervenções sobre comunicações de focos únicos (IP) definido com 
os prestadores de serviço. 

POTENCIAR O BENEFÍCIO DAS SMARTGRIDS  

Foi implementada uma nova réplica da base de dados operacional, em infraestrutura mais robusta, o que permitiu de uma forma 
consistente a disseminação da informação de redes inteligentes, bem como a propagação da informação para repositórios de analítica - 
Modelo de Dados Unificado - da Empresa. 

Foram também disponibilizados novos serviços a clientes (por via direta ou via comercializador) decorrentes do novo regulamento de 
redes inteligentes – pedido de acesso a diagramas e carga pontual e acesso a porta HAN. 

Durante o ano de 2019 iniciaram-se os desenvolvimentos e integrações associadas ao Projeto de Cibersegurança, que reforçam o papel do 
AMI (Advanced Metering Infrastructure) como orquestrador principal da segurança, integridade e privacidade da infraestrutura de redes 
inteligentes. 

OTIMIZAR A GESTÃO DE DADOS DE ENERGIA E O CICLO COMERCIAL 

O ano 2019 foi um ano de grande transformação para os sistemas de suporte aos processos de negócio da gestão de energia e comercial. 

No âmbito da Gestão de Energia, com a entrada em produtivo prevista para 2020, o foco dos desenvolvimentos centrou-se na 
implementação do Energy Data Management, uma solução nativa em cloud da Energyworx em SaaS (software as a service) que responde às 
principais necessidades de negócio de validação e disponibilização de dados. Em paralelo foram implementadas melhorias na eficiência da 
integração entre os processos de recolha e validação.  

Com o foco no futuro da recolha de dados empresariais, foi iniciada a análise e preparação da evolução do head-end do segmento industrial 
e das comunicações com os operadores. 

Procedeu-se à implementação de uma solução para validar, processar, disponibilizar dados e faturar ao operador de mobilidade, para se 
responder à evolução das necessidades da mobilidade elétrica - processar e disponibilizar dados em carregamentos lentos. 

Para garantir a auditabilidade, automatização e flexibilidade de integração para novas fontes de dados e aumentar a performance e a 
segurança de informação, foi implementada uma solução (Minimum Viable Product) para o balanço energético contabilístico em tecnologia 
Azure, a ser escalada em 2020. 

Na área comercial foi efetuada a automatização dos processos de criação de um novo comercializador e a implementação de diversas 
alterações para resposta a novas diretivas e regulamentos e a participação conjunta em pilotos (ERSE, Orçamento Estado).  

No âmbito da release 2 do programa JUMP, concretizaram-se as etapas chave de implementação da componente operacional e analítica, 
esta última já em ambiente cloud, com vista à execução da fase de realidade simulada prevista ocorrer no 1º trimestre 2020 e prévia à 
operacionalização da sua entrada em produção. 

ACELERAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A CULTURA ANALÍTICA 

Ao nível da infraestrutura destaca-se o projeto MOVE que teve como objetivo descomissionar o CPD de Sacavém e proceder à migração 
das aplicações e reforço e atualização das respetivas infraestruturas físicas para os CPD de Ermesinde e Riba D’Ave.  
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Durante 2019, a EDP Distribuição manteve um investimento forte em soluções de analítica avançada, sendo o projeto VEGA (Vegetation 
Analytics) um desses exemplos. Este projeto teve como objetivo potenciar o processo de gestão da vegetação de modo a evoluir-se de uma 
abordagem reativa para um modelo preditivo e sensível ao índice de severidade da rede. Na prática o modelo procura identificar a 
vegetação em torno da rede elétrica e tendo em conta as taxas de crescimento de cada espécie prever as distâncias da vegetação às linhas 
elétricas. Esta informação associada ao índice de severidade de cada uma das linhas elétricas permite otimizar intervenções, minimizando 
riscos. 

No âmbito da transformação digital das operações no terreno, executadas por equipas internas e externas, foram privilegiados os objetivos 
de melhoria da eficiência operacional de toda a cadeia de valor - e.g otimização do processo de avarias BT e materiais, gestão de selos - e 
disponibilização de informação em tempo real aos clientes melhorando a sua experiência na utilização dos serviços da EDP Distribuição. A 
uberização é um exemplo desta transformação e do caminho que pretendemos percorrer nos próximos anos, colocando as pessoas no 
centro deste processo. 

Foi lançado um novo site institucional com infraestrutura reforçada, novas funcionalidades, arquitetura de informação mais estruturada, 
responsive, disponível em versão em inglês, permitindo também uma experiência de navegação intuitiva, moderna e apelativa. O ano foi 
marcado na área de Canais pela integração das aplicações no âmbito do programa JUMP e desenvolvimento de novas funcionalidades que 
vem enriquecer a experiência dos stakeholders e agilizar a sua interação digital (ex. gerir acesso à rede – consumo e produção Messaging, 
funcionalidades de ordens de trabalho, entre outros). O roll-out da área reservada dos comercializadores contribuiu para a eficiência da 
operação no que diz respeito à submissão, acompanhamento e gestão dos pedidos de operação dos Comercializadores com a EDP 
Distribuição. 

A participação ativa no Programa de Aceleração Digital do Grupo EDP, com várias linhas de intervenção para suporte à definição e 
implementação da estratégia e roadmap digital da empresa, traduz um trabalho consistente a nível de transformação digital em todos os 
níveis da organização.  

Procedeu-se ao lançamento de 25 novos MVPs (Minimum Viable Products) em várias tecnologias digitais (analytics & big data, mobile, robotics 
& automation, …) dos quais 19 foram já concluídos.  

Foram realizadas várias iniciativas de disseminação de cultura analítica (realização de 7 assessments a dashboards críticos e identificação de 
melhorias e 13 novos dashboards Power BI) e participação em ações de promoção da literacia digital (e.g. formações com conceitos em 
base no digital, formação em metodologias agile, comunidades virtuais de temáticas digitais e participação em clínicas, expert-forums e show-
cases dedicadas às diversas valências do digital  (agile, design thinking, realidade aumentada, mobile, robotics & automation, ...). 

Uma avaliação externa para aferição do grau de maturidade digital da EDP Distribuição, realizada pela Universidade Católica e IDC, 
atribuiu-nos uma avaliação final de 4,06 - Digital Transformer - (numa escala de 1 a 5), o que representa um incremento de 24% face à 
avaliação efetuada em 2016. 

3.1.7 PROJETOS EUROPEUS 

Os projetos financiados a nível europeu constituem instrumentos fundamentais no desenho e implementação das alterações das novas 
políticas energéticas para o setor, permitindo inovar nos papéis e nas soluções, alinhando a organização com o contexto externo e a 
constante evolução do quadro regulatório. 

O programa-quadro Horizonte 2020 é o maior instrumento da Comunidade Europeia especificamente orientado para o apoio à 
investigação, através do cofinanciamento de projetos de investigação, inovação e demonstração. Este Programa endereça três Pilares 
programáticos de particular relevância para a europa, nomeadamente a excelência científica, a liderança industrial e os desafios societais. O 
Horizonte 2020 tem o apoio político dos dirigentes europeus e dos membros do Parlamento Europeu, e está colocado no centro da 
estratégia Europa 2020 por forma a promover um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

O ano de 2019 permitiu consolidar o posicionamento da empresa neste programa-quadro de relevo, num contexto desafiante de 
redesenho do setor para uma maior centralidade do consumidor, em particular através da continuação das iniciativas em curso e do 
envolvimento e liderança de novos projetos que abordam temas centrais à transição energética.  

INTERRFACE 

O projeto INTERRFACE teve início em janeiro 2019 e foca-se no desenvolvimento de uma arquitetura de serviços de rede Pan-Europeia 
interoperável para atuar como interface entre o sistema de energia (operador da rede de transporte e operador da rede de distribuição) e 
os clientes, permitindo a operação integrada e coordenada de todas as partes interessadas na utilização e aquisição de serviços de suporte 



5646  

 

às redes. No âmbito do projeto, será analisada a interligação entre ORT e ORD, e desenvolvidas ferramentas digitais de última geração 
baseadas em tecnologias de blockchain e big data, proporcionando novas oportunidades para o envolvimento e participação dos 
consumidores nos mercados de eletricidade e no suporte à operação das redes, permitindo explorar de forma mais consistente os 
recursos energéticos distribuídos.  

Durante 2019, a Empresa liderou os trabalhos relativos à avaliação das necessidades e requisitos dos diferentes intervenientes do sistema 
elétrico (consumidores, agentes de mercado e operadores de sistema). Destacam-se, entre as principais conclusões, a necessidade de 
reforçar a aposta em interfaces interoperáveis e protocolos de comunicação standard, a adoção de práticas de coordenação entre ORT e 
ORD alinhadas com os princípios desenhados a nível europeu, assim como o desenvolvimento de mecanismos para futuros mercados de 
flexibilidade suportados em critérios de transparência e acessibilidade, de forma a fomentar o papel ativo dos consumidores no sistema 
elétrico. 

O projeto Interrface terminará em dezembro de 2022 e conta um orçamento global superior a 21 milhões de euros. 

http://www.interrface.eu/The-project 

EU-SYSFLEX 

O EU-SysFlex, a decorrer desde 2017, pretende identificar eventuais constrangimentos e soluções para integração em larga escala de 
energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis, mantendo e otimizando, sempre que possível, os atuais níveis de qualidade de 
serviço. O projeto conta com um conjunto alargado de atividades que visam, entre outros, caraterizar as necessidades técnicas (e.g. 
flexibilidade, inércia) de um sistema elétrico com elevada penetração de renováveis (>50%), otimizar a coordenação da flexibilidade 
(centralizada e distribuída) nas redes europeias de transporte e distribuição, validar, em ambiente real,  ferramentas que conduzam à 
melhoria da operação das redes de distribuição e de transporte, conceptualizar mercados para integração eficiente de recursos de 
flexibilidade e respetivos impactos no âmbito do quadro regulatório existente e futuro, e desenvolver um roteiro da flexibilidade que inclua 
estudos de replicabilidade e escalabilidade dos princípios, regras e soluções.  

O ano de 2019 destacou-se pelo trabalho exaustivo de avaliação das necessidades dos casos de uso relativamente a dados e informação, 
incluindo os respetivos sistemas fonte e os acordos de transferências e de não divulgação, assim como os procedimentos a levar a cabo 
para garantir a conformidade com a legislação em matéria de partilha de dados sensíveis. Foram ainda definidos os testes de caso a 
desenvolver e respetivos indicadores de performance. Em matéria de comunicação e disseminação dos desenvolvimentos preliminares, 
houve lugar à apresentação de resultados em fóruns internacionais, destacando-se a conferência CIRED que decorreu em Madrid. 

http://eu-sysflex.com/ 

DOMINOES 

O principal objetivo do projeto DOMINOES é desenvolver e validar um quadro de referência que facilite o aparecimento de mercados de 
energia a nível local, nomeadamente através da definição de arquiteturas interoperáveis, identificando os papéis dos principais 
intervenientes, desenvolvendo uma estrutura tecnológica de suporte, e identificando eventuais necessidades complementares. Entre as 
principais atividades, destaca-se o desenho e o desenvolvimento de um conceito de mercado local que opera de forma transparente, o 
desenvolvimento e demonstração das componentes de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) de suporte, o desenho e validação 
de novos modelos de negócios, e a análise e desenvolvimento de soluções para uma gestão segura e eficiente dos dados relacionados com 
as transações em mercado. Em 2019, destacou-se a definição da arquitetura base do projeto e os casos de estudo a investigar no decorrer 
do projeto. Com um orçamento global de 4 milhões de euros, tem o seu encerramento previsto para março de 2021. 

Durante 2019, a EDP Distribuição marcou presença em diversas iniciativas de disseminação e desenvolvimento do papel do operador de 
rede em contexto europeu, destacando-se a conferência EPIA (Artificial Intelligence), CIRED 2019 e European Utility Week. 

http://dominoesproject.eu/ 

INTENSYS4EU    

O IntEnsys4EU aborda o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas (SET-PLAN), identificando novos desafios da 
transformação do setor, procurando destacar o papel do consumidor enquanto agente ativo e central da mudança, aumentando, 
simultaneamente, a eficiência energética do sistema energético como um todo, reforçando a segurança de abastecimento, a eficácia nos 
custos de desenvolvimento e de exploração, e assegurando a transição para uma economia mais sustentável e competitiva. O ano de 2019 
destacou-se pela elaboração do plano europeu de implementação para os próximos quatro anos (2020 – 2023), designado por ETIP-SNET, 
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energia a nível local, nomeadamente através da definição de arquiteturas interoperáveis, identificando os papéis dos principais 
intervenientes, desenvolvendo uma estrutura tecnológica de suporte, e identificando eventuais necessidades complementares. Entre as 
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O IntEnsys4EU aborda o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas (SET-PLAN), identificando novos desafios da 
transformação do setor, procurando destacar o papel do consumidor enquanto agente ativo e central da mudança, aumentando, 
simultaneamente, a eficiência energética do sistema energético como um todo, reforçando a segurança de abastecimento, a eficácia nos 
custos de desenvolvimento e de exploração, e assegurando a transição para uma economia mais sustentável e competitiva. O ano de 2019 
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onde está disponível a visão de curto e médio prazo para as ações prioritárias conducentes à concretização dos objetivos definidos no 
roteiro a 10 anos anteriormente disponibilizado. Estes objetivos passam por satisfazer os requisitos nacionais e europeus para 2030 em 
áreas que vão desde o reforço da produção e integração de energias renováveis, a eficiência energética como instrumento chave da 
mudança, e o desenvolvimento dos mercados de eletricidade através do reforço das interligações entre países (ex: aumento de 15% na 
capacidade de interligação para cada zona de mercado/país). Adicionalmente, o roteiro pretende assegurar que a transição é efetuada 
mantendo as premissas base de um sistema elétrico seguro, resiliente e acessível. 

O projeto tem um orçamento global de 4 milhões de euros e o término previsto para setembro de 2020. 

https://www.etip-snet.eu/ 

TDX-ASSIST 

O projeto TDX-Assist visa desenhar e desenvolver novos métodos e ferramentas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) por 
forma a facilitar a troca eficiente, confiável e segura de dados entre os Operadores das Redes de Transporte e os Operadores das Redes 
de Distribuição. Os novos tópicos a abordar relacionam-se com a interoperabilidade das soluções, assegurando trocas de informações 
suportadas nas melhores práticas e nos desenvolvimentos emergentes nos campos das TIC e das Redes Inteligentes, a escalabilidade, 
nomeadamente a capacidade de operação em novos ecossistemas com volumes crescentes de trocas de informação, e a segurança, em 
particular a resiliência e a proteção do sistema contra ameaças e ataques externos. Em 2019, iniciaram-se os trabalhos relativos ao 
demonstrador Português onde, para além da EDP Distribuição, estão envolvidas a REN, o NESTER e o INESC TEC. As atividades de 
demonstração já desenvolvidas centraram-se nas trocas de informação entre os parceiros e na criação da infraestrutura de sistemas para 
suporte das operações. 

Com um orçamento superior a 4 milhões de euros, o projeto tem o seu encerramento previsto para setembro de 2020. 

http://www.tdx-assist.eu/ 

INTEGRID 

Liderado pela EDP Distribuição, o projeto arrancou em 2017 com um orçamento global de 15 milhões de euros e uma duração prevista de 
42 meses. Tem como principal missão, demonstrar como os Operadores das Rede de Distribuição poderão facilitar a participação ativa 
dos consumidores e das partes interessadas nos novos mercados de energia e de flexibilidade, o desenvolvimento de novos modelos de 
negócio, e o recurso a novas técnicas e abordagens para a gestão eficiente dos dados e para o reforço do envolvimento dos intervenientes. 
O Grid and Market Hub (GM-Hub) constitui o principal desenvolvimento do projeto, tratando-se de uma plataforma inovadora a integrar no 
ecossistema do ORD, que potencia uma gestão mais eficiente da rede com base na flexibilidade disponibilizada pelos consumidores e pelos 
agentes de mercado. Atualmente, está em curso a demonstração de soluções, que se pretendem escaláveis e replicáveis, para otimização 
do planeamento e da operação das redes em cenários de elevada penetração de fontes de energia renovável distribuídas, de forma estável, 
segura e económica, recorrendo à flexibilidade proveniente de um conjunto alargado de tecnologias e de recursos de terceiros. Com o 
apoio do Municípios visados, têm vindo a ser desenvolvidas atividades para promover e reforçar a participação dos consumidores das 
Caldas da Rainha, Alcochete, Valverde e Mafra, nas diferentes atividades de demonstração. As ações no terreno vão continuar, não só em 
Portugal, mas também na Suécia e na Eslovénia. 

Entre as ações de comunicação e disseminação, destacam-se as iniciativas de partilha de experiências e de desenvolvimento de start-ups que 
ocorreram em Portugal. No plano internacional, o projeto apresentou resultados em vários fóruns, destacando-se o CIRED, o 
Innogrid2020+ e a European Utility Week.   

O InteGrid apresentará os resultados finais no verão de 2020. 

https://integrid-h2020.eu/ 

SHARING CITIES 

Com um orçamento superior a 28 milhões de euros e conclusão prevista para o final de 2020, o Projeto Lighthouse H2020 Sharing Cities, 
tem como grande objetivo a implementação de um modelo de negócio para as cidades inteligentes que passa pela integração das 
tecnologias de informação e de comunicação com a mobilidade elétrica e a utilização racional de energia, utilizando as Redes Inteligentes de 
energia como elemento de suporte e de integração. Durante o ano de 2019 implementaram-se as diversas medidas nas 3 cidades farol, 
Londres, Milão e Lisboa, com a consequente replicação nas cidades seguidoras, Varsóvia, Bordéus e Burgas. Ao nível da sustentabilidade do 
edificado, são várias as medidas introduzidas, com destaque para a requalificação energética em Bairros Municipais, em edifícios públicos e 
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privados e em escolas públicas. Em Lisboa, uma das três cidades do projeto, foram feitas intervenções de relevo nos Paços do Concelho, 
que é hoje o primeiro edifício nacional classificado adaptado a fontes de energia renováveis, e na implementação de tecnologia LED na 
iluminação pública, com redução da potência instalada superior a 70%. A mobilidade inteligente é outro dos vetores a destacar. Também 
em Lisboa, as intervenções abrangeram a frota da câmara Municipal, os pontos de carregamento municipais e públicos, as bicicletas e as 
ciclovias, o estacionamento inteligente, assim como as respetivas aplicações de suporte. As intervenções estenderam-se ao sistema de 
gestão de energia dos edifícios e da cidade, através das plataformas SEMS e SEPS, respetivamente, permitindo poupanças significativas aos 
níveis económicos e de emissão de gases com efeito de estufa. 

O desenvolvimento de uma plataforma urbana de dados (Urban Sharing Platform, USP) é outro dos elementos de destaque, permitindo 
concentrar informação fundamental para uma gestão equilibrada das cidades do futuro. Adicionalmente, esta solução abre a porta a novas 
formas de interação com a comunidade, como a iniciativa de gamificação designada por Mercado Digital Social, onde as escolas do 
Município competem para garantir uma maior literacia energética e a adoção de comportamentos mais sustentáveis. 

http://www.sharingcities.eu/ 

INTERCONNECT 

O projeto Interconnect é outro dos projetos que teve início em 2019, já próximo do final do ano. Com um orçamento superior a 36 
milhões de euros e a colaboração de mais de 50 entidades de 11 países diferentes, o projeto tem como principal objetivo assegurar a 
interoperabilidade entre Operadores de Redes, plataformas e consumidores, suportada na crescente digitalização do ecossistema, em 
arquiteturas distribuídas como a internet das coisas (IoT – Internet of Things), nas plataformas digitais assentes em tecnologias Blockchain, 
Cloud e P2P, e utilizando uma ontologia universal, SAREF, para comunicação universal entre equipamentos e sistemas, garantindo, 
simultaneamente, a privacidade e a segurança cibernética dos dados dos diferentes utilizadores.  

O ano de 2019 ficou marcado pela sessão de arranque, na cidade do Porto, e pelo desenvolvimento do plano de trabalhos para os 
próximos quatro anos. 

https://interconnectproject.eu/ 

EUNIVERSAL 

O ano de 2019 foi também o ano em que a Comissão Europeia aprovou o novo projeto europeu liderado pela EDP Distribuição, 
designado por EUniversal, “Market enabling interface to unlock flexibility solutions for cost-effective management of smarter distribution 
grids”. Trata-se de uma abordagem disruptiva e inovadora, cujo conceito foi apresentado pela primeira vez em 2018, e que pretende abrir 
caminho para o desenvolvimento dos mercados de eletricidade e da respetiva interação com o sistema elétrico através da identificação das 
necessidades, dos casos de uso e das interações entre as partes, independentemente dos modelos de governo e operação a adotar e das 
particularidades dos diferentes contextos de implementação. O consórcio conta com a participação de 18 parceiros de 7 países distintos e 
um orçamento global de 10 milhões de euros. 

O projeto terá início em fevereiro de 2020, e uma duração prevista de 42 meses. 

3.1.8 VISÃO 2025 E ROADMAP TECNOLÓGICO 

Durante o ano de 2019, foi desenvolvida e adotada a Visão 2025, que consiste num conjunto diverso de objetivos para a evolução 
tecnológica nas diferentes áreas da EDP Distribuição no horizonte 2025, garantindo o alinhamento das várias iniciativas e projetos a 
executar ao longo deste período, com uma visão integrada e consistente.  

Decorrente da Visão 2025, foi desenhado um Roadmap de desenvolvimento tecnológico, contendo as linhas de orientação para as 
iniciativas e projetos de cariz tecnológico que decorrerão nos próximos anos. Este Roadmap será assim a ferramenta de suporte no 
acompanhamento e controlo do progresso dessas iniciativas e projetos, visando a concretização dos objetivos da Visão 2025.  

O Roadmap tecnológico assenta em 5 domínios: 1) Interação e disponibilização de serviços a stakeholders; 2) Planeamento da rede e gestão 
de ativos; 3) Gestão da rede e operações; 4) Comunicações e cibersegurança; 5) Novas tecnologias de rede. Cada domínio divide-se 
posteriormente em subdomínios com objetivos concretos a atingir nas várias áreas de atividade, e linhas de desenvolvimento para os 
atingir. 
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designado por EUniversal, “Market enabling interface to unlock flexibility solutions for cost-effective management of smarter distribution 
grids”. Trata-se de uma abordagem disruptiva e inovadora, cujo conceito foi apresentado pela primeira vez em 2018, e que pretende abrir 
caminho para o desenvolvimento dos mercados de eletricidade e da respetiva interação com o sistema elétrico através da identificação das 
necessidades, dos casos de uso e das interações entre as partes, independentemente dos modelos de governo e operação a adotar e das 
particularidades dos diferentes contextos de implementação. O consórcio conta com a participação de 18 parceiros de 7 países distintos e 
um orçamento global de 10 milhões de euros. 

O projeto terá início em fevereiro de 2020, e uma duração prevista de 42 meses. 

3.1.8 VISÃO 2025 E ROADMAP TECNOLÓGICO 

Durante o ano de 2019, foi desenvolvida e adotada a Visão 2025, que consiste num conjunto diverso de objetivos para a evolução 
tecnológica nas diferentes áreas da EDP Distribuição no horizonte 2025, garantindo o alinhamento das várias iniciativas e projetos a 
executar ao longo deste período, com uma visão integrada e consistente.  

Decorrente da Visão 2025, foi desenhado um Roadmap de desenvolvimento tecnológico, contendo as linhas de orientação para as 
iniciativas e projetos de cariz tecnológico que decorrerão nos próximos anos. Este Roadmap será assim a ferramenta de suporte no 
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de ativos; 3) Gestão da rede e operações; 4) Comunicações e cibersegurança; 5) Novas tecnologias de rede. Cada domínio divide-se 
posteriormente em subdomínios com objetivos concretos a atingir nas várias áreas de atividade, e linhas de desenvolvimento para os 
atingir. 
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3.1.9 PONTOS DE ATENDIMENTO EXCLUSIVOS 

No último trimestre do corrente exercício, cumprindo a regulação e legislação para a separação das atividades do setor elétrico, 
designadamente as atividades de Distribuição e Comercialização, a EDP Distribuição desenvolveu uma rede própria de atendimento de 
âmbito nacional saindo das Lojas e Agentes EDP onde operava com os comercializadores do Grupo.  

Composta por uma rede de 23 Pontos de Atendimento exclusivos da EDP Distribuição, com presença em todos os distritos de Portugal 
Continental, inseridos em edifícios da empresa e marcando presença em todos os distritos do país, a EDP Distribuição preserva assim a sua 
história de proximidade física junto dos cidadãos contrariando a atuação das congéneres europeias, reforçada ainda por Gestores de 
Clientes Empresariais de Alta Tensão e Média Tensão. 

Os Pontos de Atendimento da EDP Distribuição, com foco exclusivo nos temas subordinados ao Operador de Rede de Distribuição, para 
além da função regular de atendimento integram um mandato para alavancar a estratégia de digitalização da empresa, o que significa uma 
incorporação nos protocolos de atendimento o apoio ao cliente para uso da APP, Site e Área Reservada.  

Nestes pontos de atendimento estão disponíveis um conjunto de serviços relativos a Pedidos de Ligação à Rede, Comunicação de Avarias, 
Comunicação de Leituras e ainda Pedidos de Informação e Reclamações. 

3.2 ECONÓMICO 

3.2.1 DESEMPENHO OPERACIONAL 

3.2.1.1 BALANÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Em 2019, a energia entrada na Rede de Distribuição foi de 49,8TWh o que corresponde a uma descida de 0,9% face ao ano anterior, sendo 
de realçar o peso de 30% do total da Produção em Regime Especial (PRE) diretamente injetada na rede de distribuição, no total da energia 
entrada. O consumo telecontado correspondeu a 73% do fornecimento de energia a clientes do MR e ML. No final de 2019, as perdas em 
relação à energia distribuída representaram 9,55%. 

* INCLUI CONSUMOS ILÍCITOS RECUPERADOS (VALORES PROVISÓRIOS), BOMBAGEM DA CENTRAL BAIXO SABOR JUSANTE E PROJETO PILOTO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO NO 
MERCADO RESERVA DE REGULAÇÃO.  
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O valor da ponta síncrona, que traduz o consumo máximo simultâneo verificado na rede, foi de 8.552 MW e ocorreu no dia 22 de janeiro 
às 19 horas e 30 minutos.  

A distribuição mensal do fornecimento de energia apresentou diferenças face ao perfil verificado no ano anterior, principalmente no mês 
de março. 

 

 

 

 

 

 

 distição mensal desta energia apresentou diferenças face ao perfil verificado no ano anterior, principalmente no primeiro trimestre. 

 

 

Em 2019, verificou-se uma diminuição do fornecimento de energia a clientes do MR e ML de de 1%. No entanto, a variação face ao período 
homólogo corrigido de efeito temperatura, dias úteis e estimativas apresenta um crescimento de 0,5%. 

Por níveis de tensão, verificou-se um decréscimo todos os níveis de tensão, exceto na Alta Tensão (AT) que apresentou um aumento de 
0,3%. Na IP, a redução do consumo é justificada pelo o esforço de substituição de investimento na tecnologia LED que tem vindo a ser 
feito. 

 

BALANÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (GWh) 2018 2019 VAR. 

ENERGIA ENTRADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (1)   50 263   49 805 -0,9% 

OUTROS (2)    59  68 15,2% 

PERDAS DA DISTRIBUIÇÃO   4 146   4 139 -0,2% 

FORNECIMENTOS A CLIENTES DE MR E ML   46 059   45 599 -1,0% 

Muito Alta Tensão   2 366   2 344 -0,9% 

Alta Tensão   7 017   7 035 0,3% 

Média Tensão   14 981   14 923 -0,4% 

Baixa Tensão Especial   3 359   3 355 -0,1% 

Baixa Tensão Normal   17 035   16 738 -1,7% 

Iluminação Pública   1 300   1 204 -7,4% 

(1) INCLUI CONSUMOS MAT 
(2) INCLUI CONSUMOS ILÍCITOS RECUPERADOS (VALORES PROVISÓRIOS EM 2019), BOMBAGEM DA CENTRAL BAIXO SABOR JUSANTE E PROJETO PILOTO DE PARTICIPAÇÃO DO 
CONSUMO NO MERCADO RESERVA REGULAÇÃO 
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FORNECIMENTOS A CLIENTES DO MR E ML (GWh) 2018 2019 VAR. 

FORNECIMENTOS A CLIENTES DE MR   3 016   2 658 -11,9% 

Muito Alta Tensão    28    50 79,2% 

Alta Tensão    0    0 - 

Média Tensão    95    77 -19,1% 

Baixa Tensão Especial    101    85 -15,5% 

Baixa Tensão   2 368   2 113 -10,8% 

Iluminação Pública    425    333 -21,6% 

FORNECIMENTOS A CLIENTES DE ML   43 042   42 941 -0,2% 

Muito Alta Tensão   2 338   2 293 -1,9% 

Alta Tensão   7 017   7 035 0,3% 

Média Tensão   14 886   14 846 -0,3% 

Baixa Tensão Especial   3 258   3 270 0,4% 

Baixa Tensão Normal   14 668   14 625 -0,3% 

Iluminação Pública    875    871 -0,4% 

Total   46 059 45 599 -1,0% 

Continua a ser mais significativo o consumo no Mercado Livre (ML) por contrapartida do consumo no Mercado Regulado (MR), como 
consequência do processo de liberalização do mercado de eletricidade em curso. Ao nível da migração dos consumos entre mercados no 
segmento dos clientes do nível de tensão Baixa Tensão Normal (BTN), verifica-se uma estabilização destes movimentos, tendo-se 
verificado uma redução das mudanças do ML para o MR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

A evolução do consumo de energia elétrica nos últimos anos repartido por mercados está representada nos gráficos seguintes, sendo 
visíveis as diferentes etapas do processo de liberalização em função dos diferentes segmentos de clientes. 
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A estrutura dos consumos por nível de tensão manteve-se inalterada face a 2018, tendo-se fixado o peso das entregas em Baixa Tensão 
Normal (BTN) nos 37%. 
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A estrutura dos consumos por nível de tensão manteve-se inalterada face a 2018, tendo-se fixado o peso das entregas em Baixa Tensão 
Normal (BTN) nos 37%. 
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A repartição do fornecimento a clientes em função do setor de atividade económica está representada no gráfico seguinte, mantendo-se 
sem alterações significativas comparativamente com o ano anterior. 
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A distribuição regional em Portugal Continental dos níveis de procura de energia elétrica, representada pela densidade dos consumos em 
cada município, mantém o mesmo perfil de anos anteriores com maior concentração no litoral centro e norte do país e nas periferias das 
grandes cidades. 

DENSIDADE DO CONSUMO DE ENERGIA  

  

 
  

Densidade Total Consumo 2019 
 MWh/Km²   
  x < 250 

  250 ≤ x < 500 

  500 ≤ x < 1000 

  1000 ≤ x < 5000 

  x ≥ 5000 
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3.2.1.2 CLIENTES 

A tendência crescente na evolução do número de clientes verificou-se novamente em 2019 registando-se um acréscimo de 0,83% face ao 
registado no ano anterior. Em dezembro de 2019, a EDP Distribuição detinha 6,28 milhões de clientes. 

Em termos absolutos, esta evolução positiva deve-se à inversão da tendência dos últimos anos no número de clientes de Baixa Tensão 
Normal (BTN) claramente predominante no mix de números de clientes face aos outros níveis de tensão. 
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O número de clientes no final de 2019, repartido por mercados e por níveis de tensão, é o seguinte: 

 

 NÚMERO DE CLIENTES NO FINAL DO ANO  MR   ML   TOTAL  

 MAT (Muito Alta Tensão)    0    74    74  

 AT (Alta Tensão)    2    314    316  

 MT (Média Tensão)    603   24 419   25 022  

 BTE (Baixa Tensão Especial)   1 300   35 844   37 144  

 BTN (Baixa Tensão Normal)  1 015 246  5 137 185  6 152 431  

 IP (Iluminação Pública)   16 855   45 516   62 371  

Total  1 034 006  5 243 352  6 277 358  

3.2.1.3 GESTÃO DE ATIVOS 

CARACTERIZAÇÃO DOS ATIVOS DE REDE 

As quantidades dos ativos da Rede de Distribuição no final do ano, discriminados pelos seus principais tipos, estão indicadas no quadro 
seguinte: 

 

RUBRICA  UNID 2018 2019 

SUBESTAÇÕES         

Unidades   nº   432    431  

Transformadores   nº   775    781  

Potência instalada   MVA  17 698   17 681  

Redes AT/MT   km  83 090   83 382  

Aéreas   km  67 920   68 116  

  AT (60/132 kV) km  9 008   9 029  

  MT (6/10/15/30 kV) km  58 912   59 087  

Subterrâneas   km  15 170   15 266  

  AT (60/132 kV) km   535    539  

  MT (6/10/15/30 kV) km  14 635   14 727  

POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO         

Unidades   nº  68 933   69 358  

Potência instalada   MVA  20 599   20 757  

Redes BT   km  143 440   144 664  

Aéreas   km  109 725   110 883  

Subterrâneas   km  33 715   33 781  

NOTA: INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NO ESTADO DE EXPLORAÇÃO E DESLIGADO/RESERVA 

As quantidades indicadas e a respetiva evolução são o resultado da concretização dos diferentes programas de planeamento de redes e de 
satisfação da procura de energia elétrica, associados a um planeamento cuidado com o objetivo de otimizar o desempenho da Rede em 
termos de eficiência e uma cada vez melhor qualidade de serviço.  

As potências instaladas em subestações e em postos de transformação tiveram uma evolução de 1,0% e 1,1% ao ano nos últimos 10 anos 
em resultado dos diferentes estudos inseridos no programa de melhoria da qualidade de serviço e redução de perdas. 
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No âmbito do programa de Automação de subestações prosseguiu-se: i) com a instalação de 18 novos Sistemas de Proteção, Comando e 
Controlo (SPCC), dos quais 6 foram colocados ao serviço, ii) com a substituição de 11 Unidades Remotas de Teleação e Automatismos 
(URTA), das quais 4 entraram em exploração, iv) com o upgrade funcional dos Automatismos/Proteções em 39 instalações, de onde se 
destacam a instalação de proteções diferenciais de linha em painéis AT de 7 instalações, a remodelação das proteções do andar de média 
tensão de 4 subestações e a substituição das proteções dos barramentos MT de 4 subestações. 

Ao nível do programa de automação da Rede MT foram instalados, em 2019, 303 novos Órgãos de Corte de Rede (OCR), incluindo 15 
relocalizações, e telecomandados 50 Postos de Transformação.  

Relativamente à estratégia de implementação da localização de defeito nas redes MT, deu-se continuidade ao programa de instalação de 
sensores de corrente em OCR existentes, com a conclusão das intervenções, o que permitiu dotar dessa funcionalidade 70% do parque de 
OCR da EDP Distribuição. 

No que diz respeito ao Telecomando MT, em 2019 prosseguiu-se com o plano de expansão do Telecomando MT “TC MT”, tendo-se 
alcançado a entrada em exploração de 288 novos pontos de telecomando, representando um investimento de cerca de 2,7 milhões de 
euros. O aumento do número de pontos de telecomando foi de cerca de 32%, totalizando em 31 de dezembro de 2019 as 7.829 unidades 
instaladas na EDP Distribuição. O investimento no TC MT tem vindo a contribuir, de forma significativa e sustentada, para a melhoria dos 
indicadores da Qualidade de Serviço Técnica e de desempenho da rede. 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

Como Operador da Rede de Distribuição, a EDP Distribuição tem a obrigação de assegurar a alimentação das cargas e a ligação de 
produtores, tendo em vista a satisfação dos consumos em condições técnicas adequadas de acordo com as exigências regulamentares, 
nomeadamente em temos de qualidade de serviço e segurança, procurando simultaneamente o aumento da eficiência da rede e o retorno 
dos investimentos, tendo sempre presente as orientações de políticas energéticas nacionais. 

O investimento necessário para assegurar esta missão insere-se numa política de investimentos da Empresa seguida nos últimos anos, 
suportada num conjunto de estudos de Gestão de Ativos e de Planeamento de Redes, cujas obras a realizar se podem caraterizar do 
seguinte modo: 

• Investimento Obrigatório: obras de investimento inerentes à ligação de novos clientes e produtores, incluindo loteamentos e 
urbanizações. Considera ainda todas as obras necessárias à criação de condições na rede para a alimentação dos consumos e/ou 
receção da energia e as obrigações estabelecidas nos contratos de concessão com os municípios; 

• Investimento de Iniciativa da Empresa: obras de investimento inerentes à manutenção e melhoria das condições de funcionamento 
da Rede. Neste âmbito incluem-se os aumentos de capacidade existente, a reabilitação de instalações que se encontram 
desadaptadas face às exigências técnicas atuais e a instalação de aparelhos telecomandados na Rede MT. 

O Investimento de Iniciativa da Empresa é definido tendo em consideração a racionalidade técnico-económica, as exigências de qualidade 
de serviço técnica impostas pelo Regulamento de Qualidade de Serviço, bem como os incentivos à sua melhoria e à redução da energia de 
perdas expressos no Regulamento Tarifário, os objetivos inerentes à manutenção e melhoria das condições de alimentação de clientes pré-
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existentes e preocupações ambientais. Encontra-se caraterizado em diversos Programas de Investimento, cada um deles de âmbito 
específico e com impacto num ou mais dos seguintes cinco vetores estratégicos: (i) segurança de abastecimento, (ii) qualidade de serviço, 
(iii) eficiência da rede, (iv) eficiência operacional e (v) acesso a novos serviços. 

O investimento realizado pela Empresa é avaliado do ponto de vista do risco, mediante uma análise com cinco níveis de avaliação, cada um 
correspondendo a dimensões distintas do risco presente na definição de planos de investimento: 

i. Risco do Plano – risco de não se cumprirem os objetivos definidos pela estratégia de investimento; 

ii. Risco de portfólio – risco económico associado a um portfólio de projetos de investimento em redes de distribuição, atendendo 
à incerteza quanto à previsão da evolução da procura; 

iii. Risco económico – risco de não cumprimento dos objetivos económicos associados a cada projeto de investimento; 

iv. Risco de projeto – risco de não cumprimentos dos critérios de planeamento; 

v. Risco de falha de elementos de rede – risco associado às soluções de configuração das redes AT e subestações AT/MT. 

O fator ambiental condiciona de forma significativa o projeto das instalações, principalmente no que se refere às respetivas localizações 
(sobretudo com as subestações), à realização de intervenções destinadas à preservação de aves selvagens e ao estabelecimento de linhas 
subterrâneas em zonas de maior densidade populacional. 

Os estudos de desenvolvimento da Rede têm também de levar em consideração o provimento de capacidade de ligação suficiente para 
satisfazer os pedidos conhecidos, os quais estão associados às metas de produção de energia elétrica a partir de fontes de energia 
renováveis ou de cogeração definidas no âmbito do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), do Plano Nacional de Ação 
para a Eficiência Energética para o período 2017-2020 (Estratégia para a Eficiência Energética) e do Plano Nacional de Ação para as Energias 
Renováveis para o período 2013-2020 (Estratégia para as Energias Renováveis – PNAER 2020). É também tido em conta o Decreto-Lei n.° 
68-A/2015, de 30 de abril, que, nomeadamente, estabelece disposições em matéria de eficiência energética e cogeração, criando obrigações 
para os operadores de rede de distribuição, e ainda o regime de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) que visa promover a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa.  

Adicionalmente, o crescente incremento da produção descentralizada de eletricidade em Baixa Tensão (microprodução e miniprodução) e 
o impacto dessa produção no funcionamento das Redes de Baixa Tensão são acompanhados com desenvolvimentos previstos no âmbito 
do projeto InovGrid, destinado a implementar funcionalidades avançadas de gestão da Rede de Distribuição. 

Ainda no âmbito das redes inteligentes, a EDP Distribuição dá continuidade a um conjunto de investimentos que contribuem para esta 
evolução nas quatro categorias que enquadram esta visão, como a sensorização e monitorização, a automação e telegestão, 
telecomunicações e Cibersegurança e a automação do processamento e análise de dados que visam a transformação de rede elétrica pela 
aplicação generalizada de tecnologias digitais para melhorar a eficiência e/ou o desempenho da rede. 

O planeamento da Rede de Distribuição tem também de estar coordenado com o planeamento da Rede Nacional de Transporte de forma 
a assegurar a coerência entre os projetos nas duas redes, nomeadamente no que diz respeito às ligações entre as mesmas. 

Como detentora da concessão da Rede Nacional de Distribuição (RND) de Eletricidade em Média e Alta Tensão em Portugal Continental 
e das Redes de Distribuição em Baixa Tensão em todos os municípios de Portugal Continental, a EDP Distribuição está obrigada a realizar 
de dois em dois anos o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição (PDIRD-E), conforme estabelecido em 
legislação publicada em 2012. Este plano deve estar coordenado com o planeamento da Rede de Transporte e tem por base a 
caraterização técnica da Rede e da oferta e procura de energia elétrica atual e prevista. O PDIRD-E é enviado, de acordo com a legislação, 
em cada ano par, para a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) para apreciação, que por sua vez o remete à Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos (ERSE), sendo submetido posteriormente a consulta pública. No fim do processo, o PDIRD-E é submetido a 
aprovação pelo Governo, após pareceres da ERSE e do operador da RNT. O PDIRD-E 2016 foi aprovado no decurso do ano de 2018, 
enquadrando a estratégia de desenvolvimento da RND para o período 2017-2021. Em 2018 foi entregue o PDIRD-E 2018, tendo o 
documento sido colocado em Consulta Pública pela ERSE em março de 2019. A EDP Distribuição incorporou na sua versão final do 
PDIRD-E 2018 os comentários e pareceres recebidos no âmbito do processo de consulta pública e de análise do documento, tendo 
entregue a sua versão definitiva em julho de 2019 à DGEG. Esta versão aguarda aprovação. Adicionalmente, a EDP Distribuição, 
desenvolveu, em 2019, as tarefas de preparação do PDIRD-E 2020, o qual será entregue à DGEG em abril de 2020. 

A EDP Distribuição procede à implementação da estratégia e dos investimentos na Rede Nacional de Distribuição de acordo com o 
aprovado pelas entidades competentes.  
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POLÍTICA DE MANUTENÇÃO 

A EDP Distribuição está comprometida com uma Política de Manutenção 
baseada em metodologias e estratégias que garantam o desempenho 
eficiente, seguro e sustentável dos seus ativos, otimizando o ciclo de vida 
dos mesmos. 

As políticas e critérios de manutenção sustentam-se cada vez mais na 
monitorização da condição técnica dos ativos e na identificação e avaliação 
dos respetivos riscos associados, permitindo, por um lado, atuar na altura 
certa, isto é, antes das falhas ocorrerem, assegurando um bom 
desempenho dos seus ativos técnicos com custos justificados e risco controlado e por outro definir e sustentar planos de reabilitação e 
renovação de ativos priorizados em função no nível de risco.  

Esta abordagem tem vindo a revelar-se de grande importância para garantir uma melhoria contínua nos níveis de Qualidade de Serviço 
Técnica (QST), maximizando a disponibilidade dos mesmos, reduzindo o número de falhas e minimizando as interrupções no fornecimento 
de energia elétrica aos clientes, bem como para controlar e mitigar o nível risco dos seus ativos. 

Um maior esforço de manutenção preventiva dirigida aos ativos, mais expressivo no caso dos ativos com índice de saúde menos 
satisfatório, tem conduzido a uma redução das ações de manutenção corretiva. 

Paralelamente, a EDP Distribuição faz uma aposta clara na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, processos e metodologias, numa 
perspetiva de promover o desenvolvimento de novas soluções, técnicas e tecnológicas, e a incorporação de práticas de excelência que se 
traduzam em melhorias do desempenho dos ativos técnicos e permitam a redução dos custos de manutenção.  

A aposta na sensorização, através da integração de métodos online de monitorização da condição dos ativos técnicos, tem vindo a revelar-
se decisiva para a adoção de uma manutenção mais preditiva baseada na sintomatologia dos ativos técnicos, possibilitando uma atuação 
mais criteriosa e também permitindo capturar poupanças ao nível da manutenção preventiva sistemática por via de uma redução da 
periodicidade dessas ações. 

É neste contexto que a EDP Distribuição tem vindo a identificar, desenvolver e testar um conjunto de sensores para monitorização de 
variáveis críticas de ativos para suporte a planos de manutenção preditiva. 

ZONAS DE PROTEÇÃO 

Em Portugal a área ocupada por floresta corresponde a cerca de 60% do território, pelo que uma grande percentagem de rede aérea 
AT/MT cruza zona florestal. Dos 83.000 km de rede de Alta (AT) e Média Tensão (MT), cerca de 68.000 km são em traçado aéreo e 
destes, 28.600 km estão estabelecidos em zona florestal. 
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Como operador da rede de distribuição, a EDP Distribuição obriga-se a manter e gerir estes ativos técnicos garantindo o cumprimento da 
legislação aplicável, nomeadamente no integral cumprimento do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta e Média Tensão 
(RSLEAT). 

A Empresa procede à monitorização da condição técnica da Rede Aérea AT/MT através da realização de inspeções visuais, termográficas e 
com medição por laser de distâncias dos condutores aos obstáculos, sobretudo por via aérea através de helicóptero. Em função da 
avaliação efetuada, prioriza e estabelece planos de manutenção com o intuito de assegurar a boa exploração da rede, nomeadamente 
garantindo as distâncias regulamentares dos condutores às árvores, atuando em situações não regulamentares e comunicando aos 
proprietários e entidades a sua obrigação de não consentir plantações que possam prejudicar linhas na sua exploração.  

A Manutenção da Zona de Proteção das Linhas Aéreas AT/MT é determinada em função das inspeções efetuadas à rede AT/MT. 
Anualmente, em média a EDP Distribuição efetua inspeções visuais e termográficas com medição de distâncias em 15.000 km de rede 
aéreas AT/MT. Em 2019 estas inspeções foram reforçadas em 3.000 km.  

Em 2019, a EDP Distribuição efetuou ações de manutenção da faixa de proteção em aproximadamente 3.953 km de Rede Aérea AT/MT. 

Mesmo com o cumprimento das distâncias regulamentares, com a ocorrência de fenómenos atmosféricos adversos com maior frequência e 
devido a fenómenos que fragilizam as árvores, nomeadamente pragas e incêndios, a rede elétrica tem sido afetada por queda de árvores 
posicionadas fora do limite regulamentar da Zona de Proteção. 

REDE SECUNDÁRIA DE FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 

A EDP Distribuição é também responsável pela gestão de combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos 
condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10m, para Linhas Aéreas de Alta Tensão, e 7m, para Linhas Aéreas 
de Média Tensão para cada um dos lados, nos troços de rede que integram a Rede Secundária de Faixa de Gestão de Combustível 
conforme definido nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). Em 2019, a EDP Distribuição intervencionou 
neste âmbito em 5.650 km de redes aéreas AT/MT. 

3.2.1.4 QUALIDADE DE SERVIÇO 
 
QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO 

No capítulo da Qualidade de Serviço de âmbito técnico, em 2019, a maioria dos indicadores de continuidade de serviço apresenta uma 
ligeira melhoria face ao ano anterior.  

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores de continuidade de serviço: 

 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TIEPI MT (minutos) 116 75 58 70 60 53 50 50 58 56 
END (GWh) 7,8 5,1 3,9 4,7 4,1 3,5 3,4 3,5 3,9 3,8 
SAIFI MT (nº) 3,6 2,4 1,7 2,0 1,8 1,6 1,7 1,6 1,8 1,9 
SAIDI MT (minutos) 189 126 88 105 88 74 71 71 85 79 
SAIFI BT (nº) 4,0 2,5 1,9 2,0 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 
SAIDI BT (minutos) 222 134 96 109 77 69 66 67 81 72 

NOTA: 
- PARA DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO SÃO CONSIDERADAS INTERRUPÇÕES PREVISTAS E ACIDENTAIS, INCLUINDO INTERRUPÇÕES COM ORIGEM 
NA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE E EXCLUINDO EVENTOS EXCECIONAIS. 
- RELATIVAMENTE 2019, OS VALORES APRESENTADOS AINDA SÃO PROVISÓRIOS, NÃO CONTEMPLANDO O CONTRIBUTO DOS INCIDENTES DE GRANDE IMPACTO QUE SE ENCONTRAM 
EM PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. ESTES VALORES ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO EM FUNÇÃO DO 
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS EXCECIONAIS EM CURSO. 

Para o bom desempenho da rede de distribuição têm contribuído os investimentos específicos e os planos criteriosos de manutenção dos 
ativos de rede, bem como os projetos de modernização e automatização das redes AT, MT e BT desenvolvidos ao longo da última década, 
constatando-se uma estabilização dos principais indicadores de continuidade de serviço nos últimos 5 anos. Em 2019, a rede de distribuição 
foi sujeita a vários fenómenos climatéricos extremos, em que se incluem a Tempestade Helena em fevereiro, as Descargas Atmosféricas 
em agosto e as Depressões Elsa e Fabien em dezembro, com elevado impacto nas infraestruturas elétricas. Em resultado da otimização da 
capacidade de resposta da EDP Distribuição, em situação de avaria, e da adoção das necessárias ações de manutenção, em 2019 foi possível 
uma ligeira melhoria do desempenho da rede de distribuição, conforme evidenciado pelos principais indicadores de continuidade de 
serviço. 
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Para o bom desempenho da rede de distribuição têm contribuído os investimentos específicos e os planos criteriosos de manutenção dos 
ativos de rede, bem como os projetos de modernização e automatização das redes AT, MT e BT desenvolvidos ao longo da última década, 
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foi sujeita a vários fenómenos climatéricos extremos, em que se incluem a Tempestade Helena em fevereiro, as Descargas Atmosféricas 
em agosto e as Depressões Elsa e Fabien em dezembro, com elevado impacto nas infraestruturas elétricas. Em resultado da otimização da 
capacidade de resposta da EDP Distribuição, em situação de avaria, e da adoção das necessárias ações de manutenção, em 2019 foi possível 
uma ligeira melhoria do desempenho da rede de distribuição, conforme evidenciado pelos principais indicadores de continuidade de 
serviço. 
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No gráfico seguinte apresenta-se a evolução do TIEPI MT nos últimos 10 anos, evidenciando uma tendência de melhoria sustentada do 
desempenho da rede de distribuição no que se refere à continuidade de serviço. 

Os restantes indicadores gerais de continuidade de serviço, nomeadamente, a Energia Não Distribuída (END), a frequência média de 
interrupções do sistema (SAIFI) e a duração média das interrupções do sistema (SAIDI), nos 2 níveis de tensão MT e BT, têm 
acompanhado igualmente a tendência de melhoria sustentada do indicador TIEPI MT, conforme se apresenta nos gráficos seguintes.  
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No que diz respeito à Qualidade de Energia Elétrica (QEE), como resultado da apreciação global das ações de monitorização efetuadas pela 
EDP Distribuição, em cumprimento do seu Plano Bianual de Monitorização 2019-2020, em conformidade com o disposto no Regulamento 
da Qualidade de Serviço (RQS), salienta-se, em 2019, a continuidade da entrega de elevados níveis de QEE aos clientes. 

No site internet da EDP Distribuição, mais concretamente na área relativa à qualidade de serviço técnico, pode ser consultado o referido 
plano de monitorização, bem como os respetivos resultados da análise da QEE para cada um dos pontos de monitorização da rede de 
distribuição. 

QUALIDADE DE SERVIÇO COMERCIAL 

INDICADORES 

O RQS em vigor em 2019 estabelece padrões de qualidade de serviço para quatro indicadores gerais referentes ao atendimento telefónico 
comercial e de avarias, à resposta a pedidos de informação escritos e à leitura dos equipamentos de medição.  

Em 2019 foram ultrapassadas as dificuldades experimentadas em 2018 relativamente ao tratamento dos pedidos de informação, tendo sido 
excedido o padrão em 7 p.p.. 

Quanto ao indicador referente à frequência da leitura dos contadores, apesar da crescente instalação de equipamentos de medição 
inteligente e do esforço realizado, o desempenho da empresa, situou-se ligeiramente abaixo do padrão. Tal resulta das dificuldades de 
acesso a uma parte dos equipamentos de medição instalados dentro das habitações. 
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No caso do atendimento telefónico, com um padrão de 85% das chamadas com um tempo de espera inferior a 60 segundos, verificou-se o 
cumprimento do padrão na linha de avarias, enquanto que na linha de atendimento comercial o indicador ficou abaixo do padrão, mas, 
ligeiramente acima do verificado em 2018.  

A ocorrência de incidentes de grande impacto nas redes teve reflexo nos indicadores de desempenho relativos ao atendimento telefónico, 
uma vez que nestes regimes perturbados é dado privilégio ao atendimento da linha de avarias através do recurso a operadores que 
atendem a linha comercial, com o consequente reflexo nos indicadores de atendimento desta última linha. 

Neste ano, o desempenho em termos do atendimento telefónico na linha comercial foi ainda afetado por razões decorrentes de medidas 
levadas a cabo em termos de diferenciação de imagem, nomeadamente a abertura de pontos de atendimento presencial exclusivos do 
ORD. Esta alteração canalizou, para o Contact Center, parte dos atendimentos que anteriormente eram realizados em Centros de 
Atendimento. Por outro lado, foram levadas a cabo melhorias ao nível do processo de recolha de leituras com o objetivo de diminuir o 
intervalo de tempo entre a recolha de leituras dos equipamentos de medição que conduziu a um significativo aumento do número de 
comunicações, essencialmente ao nível do Contact Center, na sequência da receção de comunicações enviadas pelo ORD, no âmbito deste 
processo. 

No gráfico seguinte apresentam-se os valores dos indicadores gerais de qualidade de serviço e respetivos padrões. 

 

INDICADORES GERAIS DO RELACIONAMENTO COMERCIAL E RESPETIVOS PADRÕES PADRÃO 
(%) 

2019  
(%) 

Atendimento telefónico para comunicações de avarias 85 85,2 

Atendimento telefónico comercial 85 78,9 

Pedidos de informação apresentados por escrito 90 96,8 

Frequência da leitura de equipamentos de medição 92 91,3 
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3.2.2 DESEMPENHO FINANCEIRO  

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

No final do período de 2019, verificou-se uma ligeira diminuição do capital próprio para o valor de 1.142 milhões de euros, inferior em 3% 
ao valor do ano 2018.  

Resumo da Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

MILHÕES DE EUROS 2019 2018 Δ % 

ATIVO   4 396   5 343 -18% 

Ativos fixos tangíveis e intangíveis   2 058   2 149 -4% 

Ativos sob direito de uso    25    0 - 

Investimentos financeiros em empresas filiais    0    145 -100% 

Propriedades de investimento    5    5 0% 

Ativos por impostos diferidos     406    450 -10% 

Devedores e outros ativos    1 851   2 541 -27% 

Inventários    51    48 6% 

Ativos financeiros ao justo valor através dos resultados    0    0 -100% 

Caixa e equivalentes de caixa    0    0 - 

Ativos detidos para venda    0    4 -100% 

CAPITAIS PRÓPRIOS   1 142   1 181 -3% 

PASSIVO   3 254   4 162 -22% 

Dívida financeira    1 504   1 808 -17% 

Benefícios aos empregados    785    878 -11% 

Provisões para riscos e encargos    20    18 10% 

Passivos por impostos diferidos     19    27 -32% 

Credores e outros Passivos     927   1 430 -35% 

CAPITAIS PRÓPRIOS + PASSIVO   4 396   5 343 -18% 

Os Ativos fixos tangíveis e intangíveis, em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotado pela União 
Europeia, apresentam-se líquidos de Comparticipações de Clientes e representam cerca de 47% do Ativo total, sendo que a variação de 
saldo se explica pelo investimento realizado, de aproximadamente 267 milhões de euros, compensado pelas amortizações e depreciações 
do período. 

Os Ativos sob direito de uso são referentes à aplicação da IFRS 16 – Locações, que define os princípios para reconhecimento, mensuração 
e apresentação de locações. A aplicação desta norma levou ao reconhecimento de um ativo bruto de 30 milhões de euros relativo ao 
reconhecimento do valor presente dos pagamentos durante o prazo de locação, deduzidos das amortizações do exercício a registar 
anualmente (5,5 milhões de euros em 2019). 

A rubrica Devedores e outros ativos inclui, em 2018, os suprimentos concedidos à EDP Serviço Universal (EDP SU) para fazer face às suas 
necessidades de financiamento, no montante de 300 milhões de euros. Em 2018, este suprimento não tem impacto ao nível do 
endividamento líquido da EDP Distribuição uma vez que também está registado no Passivo (em Dívida Financeira) o suprimento contraído 
junto da EDP, SA, no mesmo montante. Em 2019, no decorrer do processo de Carve-Out da EDP SU (através de um contrato de compra e 
venda de ações, cessão de créditos e cessão de posição contratual realizado entre a EDP Distribuição e a EDP SA), a EDP Distribuição 
cedeu à EDP SA a posição contratual no contrato de suprimento que detinha com a EDP SU, o que levou ao desreconhecimento da 
parcela de 300 milhões de euros no ativo (Devedores e outros ativos) e no passivo (Dívida Financeira). 

Adicionalmente, esta rubrica inclui o saldo do Sistema Financeiro (cashpooling) ativo, no montante de 236 milhões de euros (597 milhões de 
euros em 2018). 
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A rubrica Devedores e outros ativos inclui, em 2018, os suprimentos concedidos à EDP Serviço Universal (EDP SU) para fazer face às suas 
necessidades de financiamento, no montante de 300 milhões de euros. Em 2018, este suprimento não tem impacto ao nível do 
endividamento líquido da EDP Distribuição uma vez que também está registado no Passivo (em Dívida Financeira) o suprimento contraído 
junto da EDP, SA, no mesmo montante. Em 2019, no decorrer do processo de Carve-Out da EDP SU (através de um contrato de compra e 
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cedeu à EDP SA a posição contratual no contrato de suprimento que detinha com a EDP SU, o que levou ao desreconhecimento da 
parcela de 300 milhões de euros no ativo (Devedores e outros ativos) e no passivo (Dívida Financeira). 

Adicionalmente, esta rubrica inclui o saldo do Sistema Financeiro (cashpooling) ativo, no montante de 236 milhões de euros (597 milhões de 
euros em 2018). 
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A rubrica de Ativos por impostos diferidos apresenta uma diminuição de 44 milhões de euros, causada essencialmente pelo efeito da 
utilização de 19 milhões de euros de imposto diferido associado ao regime de reavaliação fiscal de ativos e da utilização de imposto diferido 
relativo às provisões sobre o fundo de pensões, atos médicos e outros benefícios aos empregados no montante de 18 milhões de euros. 

Os Capitais Próprios diminuem 39 milhões de euros uma vez que o resultado do exercício de 2019, que ascende a 78 milhões de euros, foi 
compensado pelo pagamento de dividendos à EDP, SA, no montante de 45 milhões de euros, e pela variação negativa da reserva de justo 
valor de responsabilidades atuariais, no montante líquido de imposto de aproximadamente 73 milhões de euros. 

No Passivo observa-se uma redução de 907 milhões de euros, maioritariamente justificada pela variação do sistema financeiro passivo, que 
no final de 2019 é de 74 milhões de euros (2018: 607 milhões de euros), e pelo reembolso da parcela de suprimento de 300 milhões de 
euros constituído à EDP SA para satisfazer as necessidades financeiras da EDP SU, no âmbito do processo de Carve-Out da EDP SU, tal 
como explicado no quadro abaixo: 

FINANCIAMENTO 

A evolução da dívida financeira líquida da EDP Distribuição em 2019 é evidenciada no quadro seguinte: 

 

MILHÕES DE EUROS 2019 2018 Δ  VALOR 

Suprimentos (CP + MLP) 1   1 504   1 508 -4 

Conta Corrente com EDP, SA + Outros 2 -162    10 -171 

Ativos financeiros ao justo valor através dos resultados + Caixa e equivalentes de caixa 0 -1    0 

DÍVIDA LÍQUIDA*   1 342   1 517  -175 

1 EM 2018, DÍVIDA LÍQUIDA DE SUPRIMENTOS CONCEDIDOS À EDP SU, 300 MILHÕES DE EUROS, E RESPETIVOS JUROS A RECEBER DA EDP SU DE 0,4 MILHÕES DE EUROS.  
2 O SALDO DA CONTA CORRENTE COM EDP, SA + OUTROS, NO MONTANTE POSITIVO DE 162 MILHÕES DE EUROS, INCLUI 236 MILHÕES DE EUROS DE SISTEMA FINANCEIRO 
(CASHPOOLING) ATIVO (2018: 597 MILHÕES DE EUROS) E 74 MILHÕES DE EUROS DE SISTEMA FINANCEIRO (CASHPOOLING) PASSIVO (2018: 607 MILHÕES DE EUROS). 

A Dívida Líquida da EDP Distribuição ascende a 1.342 milhões de euros em 2019, sendo a redução face a 2018 justificada essencialmente 
pelo recebimento de 145 milhões de euros referentes ao Carve-Out da EDP SU. 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Apresenta-se de seguida a Demonstração dos Resultados que reflete a evolução da atividade operacional no ano de 2019: 

Resumo da Demonstração dos resultados para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

MILHÕES DE EUROS 2019 2018 Δ % 

MARGEM BRUTA   1 019   1 049 -3% 

Fornecimentos e serviços externos -183 -210 -13% 

Custos com pessoal e benefícios aos empregados -123 -116 6% 

Rendas das concessões -262 -258 1% 

Outros custos (líquidos) 23 11 114% 

CUSTOS OPERACIONAIS  -  546 -  574 -5% 

RESULTADOS OPERACIONAIS BRUTOS    474    476 0% 

Provisões -5 -4 45% 

Amortizações, depreciações e imparidades -262 -251 5% 

RESULTADOS OPERACIONAIS    206    222 -7% 

Resultados Financeiros -37 -60 -38% 

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS E CESE    169    161 5% 

Imposto sobre os lucros -65 -13 415% 

Contribuição extraordinária para o setor energético -25 -25 0% 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO    78    123 -36% 
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Os Resultados Operacionais Brutos encontram-se em linha com o período homólogo de 2018 atingindo 474 milhões de euros em 2019, 
essencialmente pela variação ocorrida na margem bruta, apesar de uma maior eficiência operacional. 

Detalhe dos Resultados Operacionais Brutos 
Milhões de euros 

A Margem Bruta apresenta uma redução face a 2018, principalmente pela diminuição da taxa de retorno sobre a Base de Ativos (AT/MT: 
de 5,42% para 5,13%; BT: 5,67% para 5,38%). 

Os custos operacionais refletem: 

i. 183 milhões de euros de Fornecimentos e serviços externos, abaixo do ano 2018, maioritariamente explicado pelo impacto do 
processo Cisão-Fusão da EDP Soluções Comerciais com efeitos a 1 de julho de 2018, uma vez que parte da fatura desta Empresa 
passou a registar-se em Custos com Pessoal e Benefícios aos Empregados, com a integração de 228 colaboradores. 
Adicionalmente, verificaram-se também diminuições ao nível da manutenção específica, nomeadamente dos custos com 
conservação e reparação uma vez que 2018 tinha sido afetado por um maior número de eventos extraordinários e nas 
comunicações, pelo impacto de poupanças obtidas pela revisão do contrato Machine to Machine (M2M); 

ii. 123 milhões de euros de Custos com Pessoal e Benefícios aos Empregados, que apesar do aumento face ao ano anterior, refletem 
uma redução de 8 milhões de euros em linha com a evolução do número de colaboradores, compensada por um menor 
montante de capitalizações devido à redução da taxa de capitalização e diminuição da base capitalizável; 

iii. 239 milhões de euros de Outros Custos e Outros Proveitos Operacionais, que refletem essencialmente as rendas de concessão 
da rede de Baixa Tensão.  

Os Resultados Financeiros de 2019, face ao período homólogo, são essencialmente impactados pela diminuição do custo médio da dívida. 

Relativamente à Contribuição Extraordinária para o Setor Energético (CESE), a EDP Distribuição tem vindo a pagar este tributo desde 
2014, porém, discordando dos seus pressupostos legais e constitucionais. À data de 31 de dezembro de 2019, a empresa tem registado na 
rúbrica CESE da Demonstração dos resultados os custos com a CESE para o período de 2019, no montante de 25,3 milhões de euros, cujo 
pagamento ocorreu em janeiro de 2020. 

Em 2018, a EDP Distribuição efetuou o pagamento da CESE referente a 2017 e 2018 no montante de 52 milhões de euros e à data de 31 
de dezembro de 2018, a empresa tinha registado na rúbrica CESE da Demonstração dos resultados os custos com a CESE para o período 
de 2018, no montante de 25,4 milhões de euros. 

O Resultado Líquido alcançou os 78 milhões de euros o que compara com 123 milhões de euros no ano anterior. A proposta de aplicação 
de resultados do período de 2019 é apresentada no Anexo IV. 

INVESTIMENTO 

O investimento a custos totais líquido de comparticipações realizado pela EDP Distribuição ascendeu a 267 milhões de euros em 2019, 
superior ao ano anterior em 19 milhões de euros. 

1 019 183

123

239

474

Margem Bruta FSE Pessoal e Benefícios aos
Empregados

Outros Custos/ Proveitos
Operacionais

Resultados Operacionais
Brutos
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Os Resultados Operacionais Brutos encontram-se em linha com o período homólogo de 2018 atingindo 474 milhões de euros em 2019, 
essencialmente pela variação ocorrida na margem bruta, apesar de uma maior eficiência operacional. 

Detalhe dos Resultados Operacionais Brutos 
Milhões de euros 

A Margem Bruta apresenta uma redução face a 2018, principalmente pela diminuição da taxa de retorno sobre a Base de Ativos (AT/MT: 
de 5,42% para 5,13%; BT: 5,67% para 5,38%). 

Os custos operacionais refletem: 

i. 183 milhões de euros de Fornecimentos e serviços externos, abaixo do ano 2018, maioritariamente explicado pelo impacto do 
processo Cisão-Fusão da EDP Soluções Comerciais com efeitos a 1 de julho de 2018, uma vez que parte da fatura desta Empresa 
passou a registar-se em Custos com Pessoal e Benefícios aos Empregados, com a integração de 228 colaboradores. 
Adicionalmente, verificaram-se também diminuições ao nível da manutenção específica, nomeadamente dos custos com 
conservação e reparação uma vez que 2018 tinha sido afetado por um maior número de eventos extraordinários e nas 
comunicações, pelo impacto de poupanças obtidas pela revisão do contrato Machine to Machine (M2M); 

ii. 123 milhões de euros de Custos com Pessoal e Benefícios aos Empregados, que apesar do aumento face ao ano anterior, refletem 
uma redução de 8 milhões de euros em linha com a evolução do número de colaboradores, compensada por um menor 
montante de capitalizações devido à redução da taxa de capitalização e diminuição da base capitalizável; 

iii. 239 milhões de euros de Outros Custos e Outros Proveitos Operacionais, que refletem essencialmente as rendas de concessão 
da rede de Baixa Tensão.  

Os Resultados Financeiros de 2019, face ao período homólogo, são essencialmente impactados pela diminuição do custo médio da dívida. 

Relativamente à Contribuição Extraordinária para o Setor Energético (CESE), a EDP Distribuição tem vindo a pagar este tributo desde 
2014, porém, discordando dos seus pressupostos legais e constitucionais. À data de 31 de dezembro de 2019, a empresa tem registado na 
rúbrica CESE da Demonstração dos resultados os custos com a CESE para o período de 2019, no montante de 25,3 milhões de euros, cujo 
pagamento ocorreu em janeiro de 2020. 

Em 2018, a EDP Distribuição efetuou o pagamento da CESE referente a 2017 e 2018 no montante de 52 milhões de euros e à data de 31 
de dezembro de 2018, a empresa tinha registado na rúbrica CESE da Demonstração dos resultados os custos com a CESE para o período 
de 2018, no montante de 25,4 milhões de euros. 

O Resultado Líquido alcançou os 78 milhões de euros o que compara com 123 milhões de euros no ano anterior. A proposta de aplicação 
de resultados do período de 2019 é apresentada no Anexo IV. 

INVESTIMENTO 

O investimento a custos totais líquido de comparticipações realizado pela EDP Distribuição ascendeu a 267 milhões de euros em 2019, 
superior ao ano anterior em 19 milhões de euros. 
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Apresenta-se de seguida o detalhe do investimento realizado pela EDP Distribuição nos últimos dois anos: 

 

MILHÕES DE EUROS 2019 2018 Δ % 

INVESTIMENTO CUSTOS PRIMÁRIOS    227    190 19% 

Específico    195    151 29% 

Alta Tensão    27    17 59% 

Média Tensão    50    33 50% 

Baixa Tensão    88    75 17% 

Iluminação Pública    27    20 37% 

Outros    3    6 -45% 

Não específico    32    39 -18% 

ENCARGOS GESTÃO, ESTRUTURA E FINANCEIROS    78    89 -12% 

INVESTIMENTOS CUSTOS TOTAIS    305    279 9% 

Comparticipações Financeiras    38    31 20% 

INVESTIMENTO CUSTOS TOTAIS LÍQUIDO COMPARTIPAÇÕES 
FINANCEIRAS    267    248 8% 

No que concerne ao Investimento Específico, em 2019 verificou-se um aumento neste tipo de investimento face ao ano anterior, uma vez 
que 2018 teve o impacto da entrada em exploração de uma nova ferramenta informática, o sistema JUMP Gestão de Ativos, que requereu 
uma readaptação da Empresa. O valor apresentado em 2019 encontra-se em linha com o investimento realizado pela empresa em anos 
anteriores. 

Deste modo, na Baixa Tensão, continua a aposta na instalação de contadores inteligentes e verifica-se, também, um acréscimo no 
investimento na Iluminação Publica pela instalação de luminárias LED. 

O Investimento Não Específico apresenta uma ligeira diminuição face ao ano anterior, decorrente do facto de se ter reconhecido em 2018 
a cedência do direito de utilização do módulo SIM-JUMP à EDP Distribuição.  

As Comparticipações Financeiras apresentam um aumento face ao ano anterior devido às alterações ocorridas ao nível da regulamentação 
comercial. 
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3.3 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

A EDP Distribuição, em 2019, deu seguimento ao trabalho e boas práticas implementadas no contexto da promoção e preservação 
ambiental associada à operação do seu negócio, procurando continuamente reduzir o impacto e gerar valor para a empresa e para os seus 
principais stakeholders. 

Alinhados com a agenda mundial das Nações Unidas, no que concerne os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Estratégia 
de Sustentabilidade 2020 definida em 2018 foi revista através da definição de objetivos até 2022 e da definição da ambição para 2030 que 
consiste no apoio à transição energética e à descarbonização do consumo de energia. 

Os objetivos 2020 em vigor são: 

i. Investir 80 milhões de euros em projetos de I&D+i até 2020; 

ii. Atingir 80% de contadores inteligentes em Portugal; 

iii. Fornecer serviços de Eficiência Energética para reduzir o consumo até 105GWh em 2020; 

iv. Promover a eficiência energética e a redução de emissões CO2; 

v. Manter o nível de engagement dos colaboradores ≥75% até 2020; 

vi. Promover aumento da diversidade (atingir 14%) e manter (em 2%) a presença de pessoas com deficiência; 

vii. Implementar a certificação em Prevenção e Segurança e reduzir a sinistralidade; 

viii. Promover continuamente a melhoria da satisfação do cliente; 

ix. Implementar a metodologia de gestão de stakeholders, interna e externamente; 

x. Desenvolver voluntariado com destaque para voluntariado de competências, atingindo 11% dos colaboradores e mais de 2 mil 
horas/ano; 

xi. Investir continuamente em projetos de desenvolvimento socioeconómico local. 
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3.3 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

A EDP Distribuição, em 2019, deu seguimento ao trabalho e boas práticas implementadas no contexto da promoção e preservação 
ambiental associada à operação do seu negócio, procurando continuamente reduzir o impacto e gerar valor para a empresa e para os seus 
principais stakeholders. 

Alinhados com a agenda mundial das Nações Unidas, no que concerne os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Estratégia 
de Sustentabilidade 2020 definida em 2018 foi revista através da definição de objetivos até 2022 e da definição da ambição para 2030 que 
consiste no apoio à transição energética e à descarbonização do consumo de energia. 

Os objetivos 2020 em vigor são: 

i. Investir 80 milhões de euros em projetos de I&D+i até 2020; 

ii. Atingir 80% de contadores inteligentes em Portugal; 

iii. Fornecer serviços de Eficiência Energética para reduzir o consumo até 105GWh em 2020; 

iv. Promover a eficiência energética e a redução de emissões CO2; 

v. Manter o nível de engagement dos colaboradores ≥75% até 2020; 

vi. Promover aumento da diversidade (atingir 14%) e manter (em 2%) a presença de pessoas com deficiência; 

vii. Implementar a certificação em Prevenção e Segurança e reduzir a sinistralidade; 

viii. Promover continuamente a melhoria da satisfação do cliente; 

ix. Implementar a metodologia de gestão de stakeholders, interna e externamente; 

x. Desenvolver voluntariado com destaque para voluntariado de competências, atingindo 11% dos colaboradores e mais de 2 mil 
horas/ano; 

xi. Investir continuamente em projetos de desenvolvimento socioeconómico local. 
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Os objetivos definidos na Estratégia de Sustentabilidade 2022/2030 são:   

 

EIXO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS 2022/2030 

 ODS OBJETIVO EDP 
DISTRIBUIÇÃO  INDICADOR UN. 2022 2030 

 

7,13 100% de contadores inteligentes instalados 
na Península Ibérica até 2030 Contadores inteligentes % 69 100 

7,11, 13 Aumentar a eficiência energética do cliente  

Energia Poupada em IP 
(acumulado) MWh 153.117 n.d 

Emissões evitadas tCO2e 45.323 n.d 

13 100% da frota ligeira elétrica EDP 
Distribuição 1 Frota Elétrica % 35 100 

11, 13 100 mil pontos de carregamento elétrico 
instalados (novo) 2 

Pontos carregamento 
instalados # 400 1.000 

 
  5 Aumentar a taxa de colaboradores 

femininos  Colaboradores femininos % 15 n.d 

8 Eliminar os acidentes fatais de 
colaboradores e prestadores de serviço  

Número de acidentes 
fatais # 0 n.d 

 
  
  
  

7,13 Atingir a neutralidade carbónica nos 
edifícios administrativos EDP Emissões evitadas3 tCO2e 250 400 

15 Eliminar os acidentes e as penalidades 
Ambientais  

Número de acidentes 
ambientais # 0 n.d 

11, 13 Implementar Plano de Adaptação às 
Alterações Climáticas  Plano de Adaptação % 100 n.d 

15 Manter a taxa média de valorização de 
resíduos Resíduos valorizados % 75 n.d 

 
  
  

11 Promover continuamente a melhoria da 
satisfação do cliente 

Satisfação c/ fornecimento 
do serviço 4 % >75 n.d 

11 Investir continuamente em projetos de 
desenvolvimento socioeconómico local 

Investimento em 
patrocínio (LBG) k€ 310 n.d 

Investimento de cariz 
socioeconómico k€ 393 n.d 

 

3.3.1 PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

No que se refere à Proteção do Ambiente, a EDP Distribuição tem vindo a implementar medidas voluntárias específicas de natureza 
ambiental. As medidas de maior destaque estão relacionadas com: 

• Instalação de fossas de retenção de óleos em subestações; 

• Instalação de barreiras acústicas em instalações para mitigação do ruído; 

• Correção de linhas e recolocação de ninhos no âmbito da proteção da avifauna; 

• Integração Paisagística de Redes Aéreas. 

Para executar as atividades de promoção ambiental e a sua visão alargada de Sustentabilidade, verificou-se um acréscimo do investimento 
ambiental na EDP Distribuição, que rondou os 29,26 milhões de euros, essencialmente pelo aumento dos projetos relacionados com a 
Eficiência Energética e a Proteção da Biodiversidade. Já o volume de despesas ambientais teve um ligeiro decréscimo face a 2018, fixando-se 
em 1,5 milhões de euros. 

 
1 CONSIDERANDO VEÍCULOS LIGEIROS ELÉTRICOS DESDE QUE EXISTA DISPONIBILIDADE NO MERCADO. REPORTE ALINHADO COM EDP VALOR. 
2 INCLUI POSTOS DE CARREGAMENTO PRIVADOS, PRIVADOS DE ACESSO PÚBLICO E PÚBLICOS EM TODO O GRUPO EDP. 
3 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS NOS EDIFÍCIOS. 
4 POR GESTÃO DIRETA DA EDP DISTRIBUIÇÃO, INDICADOR A AGUARDAR ORIENTAÇÕES CORPORATIVAS. 
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Em 2019, foi incluído na proposta de Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição (PDIRD-E 2018), o 
desenvolvimento da Avaliação Ambiental Estratégica com incidência na atividade da EDP Distribuição, no qual se pretende evidenciar a 
prática que já se encontra fortemente incorporada nos Processos desta empresa, relativa à vertente de cariz ambiental e de 
sustentabilidade.  

Desta forma, a metodologia desenvolvida para a avaliação ambiental estratégica (AAE) do PDIRD-E tem duas componentes: 

• uma componente estratégica, correspondente à AAE, que procede à avaliação das oportunidades e dos riscos de opções 
estratégicas de desenvolvimento, no âmbito de rede de distribuição de eletricidade, em virtude de potenciais sinergias ou 
conflitos intersectoriais, e entre estes e os recursos ambientais; 

• uma componente operacional, assente num mecanismo de avaliação ambiental prévia dos projetos de investimento. 
 

O respetivo Relatório Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, acompanhou a apresentação da proposta formal de PDIRD-E, sendo 
sujeito a consulta pública. 

Outro marco assinalável em 2019, foi a manutenção da certificação total Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empresa de acordo com a 
Norma NP EN ISO 14001:2015. O Sistema de gestão Ambiental implementado na EDP Distribuição tem-se revelado adequado aos aspetos 
ambientais específicos da organização, constatando-se que as atividades e instalações incluídas no seu âmbito se encontram ambientalmente 
controladas e em conformidade com os requisitos normativos aplicáveis e com a Política de Ambiente estabelecida. No decurso de 2019, 
decorreu a auditoria de acompanhamento ao Sistema de gestão Ambiental da EDP Distribuição pela Norma EN NP ISO 14001:2015. 

Nas atividades da EDP Distribuição as emissões ou perdas de Gases com Efeito de Estufa (GEE) estão principalmente associadas a: 

• Avarias ou fugas residuais do gás hexafluoreto de enxofre (SF6), utilizado como dielétrico em equipamentos elétricos; 

• Utilização de combustíveis fósseis na frota automóvel; 

• Perdas de energia na rede de distribuição;  

• Consumos de eletricidade nos edifícios administrativos e técnicos. 

Na perspetiva de minimizar estas emissões, tem-se vindo a implementar um conjunto de boas práticas, das quais se destacam: 

• Privilegiar sempre que possível a seleção de equipamentos que não contenham gases fluorados, ou outras substâncias perigosas 
para o ambiente; 

• Garantir a correta prevenção, reparação e deteção de fugas nos equipamentos que contêm gases fluorados (ar condicionado, 
sistemas fixos de proteção contra incêndios e comutadores com SF6), de acordo com a periodicidade definida na legislação 
aplicável em vigor; 

• Instalar unidades de produção de eletricidade baseada em tecnologias de geração renováveis, apenas destinadas ao autoconsumo 
nos próprios edifícios, permitindo a redução da dependência energética, bem como garantir a emissão dos certificados 
energéticos dos nossos edifícios; 

• Apostar na progressiva eletrificação da frota ligeira com a substituição dos veículos de combustão por veículos elétricos. 

Em 2019 concluiu-se o inventário de emissões de Gases Efeito de Estufa de 2018 desenvolvido de acordo com as Guidelines do GHG 
Protocol. Em termos de emissões diretas, em 2019, contabilizou-se 4.127 tCO2e relativas a emissões de SF6, uma redução de 22% face a 
2018. 

No que concerne o domínio da Gestão de Resíduos, em 2019 foram efetuadas visitas de acompanhamento aos 24 Locais de Produção de 
Resíduos (LPR) da EDP Distribuição. Comparativamente a 2018, verificou-se uma redução de cerca de 29% dos resíduos produzidos pela 
EDP Distribuição, em resultado do abrandamento da atividade não corrente, por administração direta. Esta redução também impactou no 
volume dos proveitos ambientais. 

Numa ótica de melhoria da confiança e desenvolvimento da nossa cadeia de valor, durante o ano de 2019, foi mantida a realização das 
“Auditorias Combinadas de Ambiente e Segurança” a todos os Adjudicatários que operam nas áreas de construção, reparação e 
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Outro marco assinalável em 2019, foi a manutenção da certificação total Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empresa de acordo com a 
Norma NP EN ISO 14001:2015. O Sistema de gestão Ambiental implementado na EDP Distribuição tem-se revelado adequado aos aspetos 
ambientais específicos da organização, constatando-se que as atividades e instalações incluídas no seu âmbito se encontram ambientalmente 
controladas e em conformidade com os requisitos normativos aplicáveis e com a Política de Ambiente estabelecida. No decurso de 2019, 
decorreu a auditoria de acompanhamento ao Sistema de gestão Ambiental da EDP Distribuição pela Norma EN NP ISO 14001:2015. 

Nas atividades da EDP Distribuição as emissões ou perdas de Gases com Efeito de Estufa (GEE) estão principalmente associadas a: 

• Avarias ou fugas residuais do gás hexafluoreto de enxofre (SF6), utilizado como dielétrico em equipamentos elétricos; 

• Utilização de combustíveis fósseis na frota automóvel; 

• Perdas de energia na rede de distribuição;  

• Consumos de eletricidade nos edifícios administrativos e técnicos. 

Na perspetiva de minimizar estas emissões, tem-se vindo a implementar um conjunto de boas práticas, das quais se destacam: 

• Privilegiar sempre que possível a seleção de equipamentos que não contenham gases fluorados, ou outras substâncias perigosas 
para o ambiente; 

• Garantir a correta prevenção, reparação e deteção de fugas nos equipamentos que contêm gases fluorados (ar condicionado, 
sistemas fixos de proteção contra incêndios e comutadores com SF6), de acordo com a periodicidade definida na legislação 
aplicável em vigor; 

• Instalar unidades de produção de eletricidade baseada em tecnologias de geração renováveis, apenas destinadas ao autoconsumo 
nos próprios edifícios, permitindo a redução da dependência energética, bem como garantir a emissão dos certificados 
energéticos dos nossos edifícios; 

• Apostar na progressiva eletrificação da frota ligeira com a substituição dos veículos de combustão por veículos elétricos. 

Em 2019 concluiu-se o inventário de emissões de Gases Efeito de Estufa de 2018 desenvolvido de acordo com as Guidelines do GHG 
Protocol. Em termos de emissões diretas, em 2019, contabilizou-se 4.127 tCO2e relativas a emissões de SF6, uma redução de 22% face a 
2018. 

No que concerne o domínio da Gestão de Resíduos, em 2019 foram efetuadas visitas de acompanhamento aos 24 Locais de Produção de 
Resíduos (LPR) da EDP Distribuição. Comparativamente a 2018, verificou-se uma redução de cerca de 29% dos resíduos produzidos pela 
EDP Distribuição, em resultado do abrandamento da atividade não corrente, por administração direta. Esta redução também impactou no 
volume dos proveitos ambientais. 

Numa ótica de melhoria da confiança e desenvolvimento da nossa cadeia de valor, durante o ano de 2019, foi mantida a realização das 
“Auditorias Combinadas de Ambiente e Segurança” a todos os Adjudicatários que operam nas áreas de construção, reparação e 

ENERGY 

 

71 RELATÓRIO & CONTAS 

manutenção de redes, no âmbito do Contrato de Empreitada Contínua (EC2015). Estas auditorias constituem uma excelente oportunidade 
para os Adjudicatários partilharem com as Equipas Auditoras (EA) eventuais dificuldades que possam surgir na implementação de alguns 
processos, e entre todos as boas práticas que vão sendo desenvolvidas e incorporadas com sucesso de ano para ano, permitindo deste 
modo uma melhoria contínua dos processos. 

RESPOSTA À EMERGÊNCIA 

Na adoção do princípio da precaução, são adotadas boas práticas ambientais para a prevenção e controlo da contaminação, entre 
elas: realizada formação e consciencialização aos colaboradores, incluindo dos prestadores de serviço, sobre os riscos, as consequências e 
formas de atuação para eliminar ou minimizar os efeitos de uma ocorrência ambiental com potencial de contaminação do solo; definidos 
procedimentos de atuação para o manuseamento, carga e descarga e armazenamento de produtos com potencial de contaminação: 
instalados equipamentos e materiais para a contenção e isolamento de possíveis derrames acidentais; adotadas as melhores práticas no 
armazenamento de substâncias perigosas; e definidos procedimento de atuação perante cenários de emergência ambiental. 

Em 2019 foram registados 117 derrames, dos quais 18 em áreas classificadas. Nenhum destes se tornou num dano ambiental.  

De entre as atividades realizadas em 2019, destacam-se igualmente: 

• Realização de simulacro de cenário de derrame de substâncias perigosas e incêndio a um Transformador de Potência de MT/BT 
(serviços auxiliares), na Subestação da Relvinha, em Coimbra; 

• Realização de simulacro de cenário de derrame de substâncias perigosas na sequência da rutura do circuito hidráulico de uma 
barquinha, na Maia; 

• Realização de simulacro de cenário de derrame de substâncias perigosas na sequência da ação de substituição de um disjuntor, no 
Porto; 

• Realização de simulacro de cenário de derrame de substâncias perigosas na sequência da ação da rutura do circuito hidráulico da 
barquinha que auxiliava na manutenção da rede de Iluminação Pública, em Aveiro. 

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2007 com as campanhas de despistagem de PCB, todos os anos são despistados equipamentos 
que saem de exploração e que estão devidamente identificados no Inventário de PCB para despistagem no final de vida útil. Durante o ano 
de 2019 foram realizadas mais de 70 despistagens de PCB em equipamentos que foram retirados da rede, bem como noutros recetáculos 
onde se encontrava armazenado óleo. 

Em meados de 2019 foi aprovado um novo Regulamento (EU) 2019/1021, que veio determinar que, todos os equipamentos em exploração 
para os quais existe a suspeita de contaminação com PCB, terão de ser identificados e eliminados o mais tardar até ao prazo limite de 31 
de dezembro de 2025. Este novo regulamento vai impactar com a atividade da EDP Distribuição e com a necessidade de, internamente, 
despoletar um plano de investimento para a eliminação dos equipamentos identificados no Inventário de PCB da empresa, de forma faseada 
e cumprindo o prazo legal estipulado no regulamento.” 

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

A proteção da biodiversidade, em particular da avifauna, continua a ser um aspeto ambiental materialmente relevante para a EDP 
Distribuição. Em 2019, relativamente ao Projeto LIFE Rupis, projeto cofinanciado pela Comissão Europeia, em que a EDP Distribuição é um 
dos parceiros, foram intervencionados 32,7km de linhas elétricas aéreas classificadas de perigosas para a avifauna. 

Em 2019 deu-se aprovação e início das ações com enquadramento no Protocolo Avifauna VIII, execução das ações de correção no âmbito 
do Pograma PENAS, participação, nas reuniões executivas do projeto Life Rupis. Estivemos representados no Festival Ibérico de Natureza 
das Arribas do Douro, numa coorganização da Câmara Municipal de Miranda do Douro e dos parceiros do projeto Life Rupis. 

Demos continuidade à nossa colaboração no projeto Life Lines, nomeadamente: colocação da denominada “eco travessa” numa linha 
existente de MT de tipologia em galhardete em suspensão na zona de Évora”. É expectável que uma nova travessa, de suspensão com 
apenas um plano de colisão, minimize os riscos associados à interação com a avifauna. 

Mantivemos a colaboração com a EDP Produção relativamente às medidas compensatórias do Projeto Foz Tua, nomeadamente: reavaliação 
em conjunto com o ICNF sobre o tipo de tecnologias minimizadoras a aplicar na rede MT, tendo por base um conhecimento mais 
atualizado da eficácia/custo. 
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No âmbito da Cátedra da EDP (Pilar nº 3) - Mitigação de impactos na Biodiversidade resultante da rede de Distribuição, deu-se início ao 
processo de compilação e organização da informação produzida em anteriores Protocolos Avifauna. Esta informação é relevante no 
contexto do seu objetivo final: promover o contributo para a comunidade científica internacional do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela EDP Distribuição. Foi também analisado em sede de CTALEA o 1º relatório entregue pela CIBIO (entidade responsável 
pela execução da Cátedra).  

Estivemos representados no Seminário Final do projeto Life Imperial em Castro Verde com o stand da proteção da avifauna e integramos o 
painel de discussão final enquanto parceiros do projeto.  

A convite da EDA – Eletricidade dos Açores, estivemos presentes na ilha Terceira, com o objetivo de colaborarmos na minimização da 
problemática da interação entre as aves e as linhas elétricas aéreas naquela ilha. No terreno foi feito um levantamento do estado da arte e 
em sala partilhámos com os técnicos locais as nossas soluções técnicas. 

À semelhança de anos anteriores, em 2019 decorreu a campanha “Operação Cegonha Branca”, no âmbito da qual a EDP Distribuição 
interveio em 183 ninhos da espécie Cegonha Branca, removendo os respetivos ninhos e procedendo à consequente colocação de 
Dispositivos Dissuasores de Nidificação (DDNs), de forma a desincentivar a espécie de nidificar nos apoios da rede elétrica. Ao longo do 
ano, foi ainda solicitada ao ICNF autorização para intervir em 47 ninhos de Cegonha Branca, decorrentes de situações pontuais, em que foi 
necessário repor as condições de segurança para a rede elétrica e preservar a integridade da espécie. 

3.3.2 ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

A Comunidade é um stakeholder relevante para a EDP Distribuição, e a empresa compreende que o envolvimento da comunidade é um 
fator que contribui para o sucesso da sua atuação e implementação de políticas, na garantia da “licença social para operar”, e na boa 
convivência na presença territorial da empresa. 

Em 2019 foi realizado em investimento social 508,4 mil euros e 248,2 mil euros em donativos/patrocínios de apoio a iniciativas na 
sociedade. 

A EDP Distribuição realizou em 2019 o primeiro Plano de Investimento Social com 5 programas assentes nos seguintes objetivos 
estratégicos: 

• Promover o acesso à cultura e arte, e preservar o património cultural; 

• Promover a inclusão social, valorizando a inclusão energética e acesso à energia; 

• Proteger o património natural e a biodiversidade; 

• Promover a eficiência energética. 

O Programa Dar Energia à Cultura procura fomentar a arte, preservar a cultura, tradições e património cultural, aproximando o 
negócio de distribuição de energia às comunidades locais. Os objetivos deste programa são concretizáveis através da cedência de Postos de 
Transformação e Armários de Distribuição para intervenções artísticas, como incentivo à arte urbana. Em 2019 foram realizados mais de 
10 programas de cedência de infraestruturas para arte urbana. 

Com o Programa Incluir para Iluminar respondemos à necessidade de oferta de formação profissional à sociedade em geral e para 
jovens socialmente excluídos. Consiste na formação de competências técnicas e on-job, através de estágios em áreas técnicas da Empresa e 
disponibilização de conteúdos formativos, integrado em cursos vocacionais e profissionais de formação de eletricistas, tendo em vista a 
aquisição de capacidades como eletricistas que lhes possam permitir integrar o mercado de trabalho (dentro ou fora da EDP Distribuição). 
Realizaram-se protocolos com 5 Escolas Secundárias (Lisboa, Seia, Maia, Loulé e Coimbra), com 30 colaboradores envolvidos, o que 
corresponde a 439 h de horas de trabalho.  

No programa Partilhar o Saber, um programa de voluntariado de competências, ultrapassámos as 2.000 mil horas em voluntariado na 
iniciativa Bolsa de Eletricistas e na Formação Lean de escolas e entidades. 

Através do Programa Preservar a Natureza, a EDP Distribuição em 2019 comprou e doou 173 640 árvores autóctones as primeiros 8 
dos 14 municípios dos distritos mais fustigados pelos incêndios de 2017 e 2018 que se candidataram a este concurso, a fim de rearborizar 
mais de 200 hectares. No âmbito desta iniciativa valorizou-se o envolvimento da comunidade local através de iniciativas de voluntariado 
ambiental.  
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No âmbito da Cátedra da EDP (Pilar nº 3) - Mitigação de impactos na Biodiversidade resultante da rede de Distribuição, deu-se início ao 
processo de compilação e organização da informação produzida em anteriores Protocolos Avifauna. Esta informação é relevante no 
contexto do seu objetivo final: promover o contributo para a comunidade científica internacional do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela EDP Distribuição. Foi também analisado em sede de CTALEA o 1º relatório entregue pela CIBIO (entidade responsável 
pela execução da Cátedra).  

Estivemos representados no Seminário Final do projeto Life Imperial em Castro Verde com o stand da proteção da avifauna e integramos o 
painel de discussão final enquanto parceiros do projeto.  

A convite da EDA – Eletricidade dos Açores, estivemos presentes na ilha Terceira, com o objetivo de colaborarmos na minimização da 
problemática da interação entre as aves e as linhas elétricas aéreas naquela ilha. No terreno foi feito um levantamento do estado da arte e 
em sala partilhámos com os técnicos locais as nossas soluções técnicas. 

À semelhança de anos anteriores, em 2019 decorreu a campanha “Operação Cegonha Branca”, no âmbito da qual a EDP Distribuição 
interveio em 183 ninhos da espécie Cegonha Branca, removendo os respetivos ninhos e procedendo à consequente colocação de 
Dispositivos Dissuasores de Nidificação (DDNs), de forma a desincentivar a espécie de nidificar nos apoios da rede elétrica. Ao longo do 
ano, foi ainda solicitada ao ICNF autorização para intervir em 47 ninhos de Cegonha Branca, decorrentes de situações pontuais, em que foi 
necessário repor as condições de segurança para a rede elétrica e preservar a integridade da espécie. 

3.3.2 ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

A Comunidade é um stakeholder relevante para a EDP Distribuição, e a empresa compreende que o envolvimento da comunidade é um 
fator que contribui para o sucesso da sua atuação e implementação de políticas, na garantia da “licença social para operar”, e na boa 
convivência na presença territorial da empresa. 

Em 2019 foi realizado em investimento social 508,4 mil euros e 248,2 mil euros em donativos/patrocínios de apoio a iniciativas na 
sociedade. 

A EDP Distribuição realizou em 2019 o primeiro Plano de Investimento Social com 5 programas assentes nos seguintes objetivos 
estratégicos: 

• Promover o acesso à cultura e arte, e preservar o património cultural; 

• Promover a inclusão social, valorizando a inclusão energética e acesso à energia; 

• Proteger o património natural e a biodiversidade; 

• Promover a eficiência energética. 

O Programa Dar Energia à Cultura procura fomentar a arte, preservar a cultura, tradições e património cultural, aproximando o 
negócio de distribuição de energia às comunidades locais. Os objetivos deste programa são concretizáveis através da cedência de Postos de 
Transformação e Armários de Distribuição para intervenções artísticas, como incentivo à arte urbana. Em 2019 foram realizados mais de 
10 programas de cedência de infraestruturas para arte urbana. 

Com o Programa Incluir para Iluminar respondemos à necessidade de oferta de formação profissional à sociedade em geral e para 
jovens socialmente excluídos. Consiste na formação de competências técnicas e on-job, através de estágios em áreas técnicas da Empresa e 
disponibilização de conteúdos formativos, integrado em cursos vocacionais e profissionais de formação de eletricistas, tendo em vista a 
aquisição de capacidades como eletricistas que lhes possam permitir integrar o mercado de trabalho (dentro ou fora da EDP Distribuição). 
Realizaram-se protocolos com 5 Escolas Secundárias (Lisboa, Seia, Maia, Loulé e Coimbra), com 30 colaboradores envolvidos, o que 
corresponde a 439 h de horas de trabalho.  

No programa Partilhar o Saber, um programa de voluntariado de competências, ultrapassámos as 2.000 mil horas em voluntariado na 
iniciativa Bolsa de Eletricistas e na Formação Lean de escolas e entidades. 

Através do Programa Preservar a Natureza, a EDP Distribuição em 2019 comprou e doou 173 640 árvores autóctones as primeiros 8 
dos 14 municípios dos distritos mais fustigados pelos incêndios de 2017 e 2018 que se candidataram a este concurso, a fim de rearborizar 
mais de 200 hectares. No âmbito desta iniciativa valorizou-se o envolvimento da comunidade local através de iniciativas de voluntariado 
ambiental.  
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Em 2019, a EDP Distribuição deu continuidade ao Programa Doar para Proteger, que consistiu na doação de 25 viaturas usadas a parceiros 
locais tendo em vista a capacitação das Corporações de Bombeiros e Sapadores Florestais na salvaguarda da floresta, das vidas e bens das 
comunidades. 

3.3.3 CONTINUIDADE DO NEGÓCIO 

A resiliência organizacional define o contexto e a visão da Continuidade do Negócio. Com o foco em identificar ameaças potenciais e em 
desenvolver um conjunto de estratégias que permitam preparar a organização para responder eficazmente a situações excecionais, 
pretende-se assegurar, de forma pró-ativa, o menor impacto possível nas atividades e desenvolver a capacidade de recuperar de forma 
eficiente e de acordo com objetivos claramente definidos. 

Em 2019, continuámos a construir e a melhorar a nossa resiliência através da gestão de Continuidade do Negócio, reafirmando um 
percurso de confiança crescente das partes interessadas como um fator crítico de sucesso essencial para a organização.  

A gestão do risco operacional da empresa, desempenha um papel fundamental para responder às exigências da regulamentação e aos 
requisitos de governance corporativo. Neste sentido a Continuidade do Negócio, iniciou um processo de alinhamento do framework de 
gestão do risco, que visa implementar um modelo organizativo que garanta o alinhamento estratégico e operacional desta atividade 
desenvolvida pelas diferentes áreas, tornando-o mais eficaz para uma efetiva Gestão do Risco Operacional. Esta abordagem refletirá uma 
estrutura sólida para apoiar a gestão de crise, trazendo estabilidade e segurança. 

A importância da recuperação do negócio, face a uma interrupção, constitui o objetivo mais óbvio da Continuidade do Negócio. No 
entanto, para a EDP Distribuição, que presta serviços de elevada disponibilidade para milhões de clientes e reporta diariamente dados ao 
mercado de energia, a Continuidade do Negócio assume uma importância tripla:  

• Constitui uma garantia contínua da capacidade de desenvolver o negócio assente na sua Missão; 

• Permite uma gestão sistemática, integrada e articulada que viabiliza a incorporação das necessidades das partes interessadas;  

• Assegura uma gestão eficaz das infraestruturas críticas nacionais, sobre as quais possíveis impactos, podem facilmente transcender 
os limites de atuação da empresa. 

O Sistema de Gestão de Continuidade do Negócio (SGCN), certificado na norma internacional ISO 22301:2012 Societal Security – Business 
Continuity Management Systems – Requirements, constitui o instrumento de suporte ao desenvolvimento, implementação e execução desta 
atividade na EDP Distribuição. Este ano o SGCN manteve-se no patamar de excelência, assegurado pelo seu nível de maturidade e 
conformidade, não tendo sido identificadas quaisquer Não Conformidades ou Desvios ao estabelecido pela norma, nas auditorias efetuadas. 

Este resultado decorre do ritmo de atualização, monitorização e melhoria contínua com que nos comprometemos na gestão do SGCN, 
devidamente alinhado com o referencial corporativo. Neste âmbito, realçamos a realização integral de um Business Impact Analysis (BIA), 
que compreendeu a avaliação dos 70 Grupos de Processos que fazem parte do Mapa de Processos de Negócio da empresa, e que contou 
com a participação ativa de todas as Direções, através da realização de 96 entrevistas aos experts do negócio. 

Este trabalho permitiu identificar uma nova atividade prioritária* que será agora incluída na definição do âmbito do Sistema de Gestão de 
Continuidade do Negócio (SGCN): 

• Distribuição de Eletricidade 

• Gestão de Energia 

• Serviços Comerciais* 

A conclusão do BIA conduziu à reestruturação da atividade de Análise e Avaliação do Risco (AAR), no sentido de maior simplificação, 
segmentação e facilidade de interpretação dos riscos levantados por processo, e consequentemente à identificação e monitorização das 
medidas de mitigação implementadas. O BIA e a AAR contribuíram para a reformulação da Estratégia de Continuidade do Negócio, ao 
nível da tipificação temporal da recuperação das atividades prioritárias e a caracterização de serviços das principais partes interessadas para 
a Continuidade do Negócio da EDP Distribuição, tendo motivado o aprofundamento de conhecimento sobre da cadeia de fornecimento de 
suporte às atividades prioritárias.  

Ao nível da resposta da organização, este ano destacamos a situação gerada pela greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, 
que ameaçaram a distribuição de combustível ao nível nacional, com potencial de gerar uma situação crítica de carência de combustíveis.  
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A dispersão geográfica das atividades, e a sustentação destas numa extensa cadeia de fornecimento, a par das necessidades de deslocação 
de colaboradores para os seus postos de trabalho em locais do território nos quais a oferta de transportes públicos é reduzida, justificou o 
desenvolvimento de um plano específico para antecipar eventuais constrangimentos que pudessem ocorrer – Plano de Contingência para a 
Carência de Combustíveis (PCCC). 

Este plano define as principais medidas a adotar pela empresa, para preparar e responder a uma possível crise energética, motivada pela 
ocorrência de cenários de indisponibilidade, quer seja por dificuldade no acesso às matérias-primas e/ou por limitações na distribuição de 
combustíveis. 

O envolvimento da gestão de topo, na preparação e mobilização da organização para a resposta aos potenciais impactos da greve nas 
atividades da EDP Distribuição e dos seus Parceiros de Negócio, demonstrou-se muito relevante para o alinhamento da estratégia de 
resposta. Este compromisso, permitiu um cumprimento rigoroso dos procedimentos adotados, em articulação com a cadeia de 
fornecimento bem como com as entidades externas, permitindo uma eficaz monitorização e acompanhamento da evolução do evento, 
através de um Gabinete de Coordenação da Crise dos Combustíveis, criado para o efeito. 

O Plano de Contingência para a Carência de Combustíveis, revelou-se um documento essencial na greve de agosto, refletindo as principais 
orientações ao nível dos procedimentos de resposta implementados e seguidos pela organização. A experiência deste evento constituiu um 
primeiro teste de adequabilidade do plano, que foi este ano integrado no Plano de Continuidade do Negócio e Gestão de Crises da EDP 
Distribuição. O relacionamento e o acompanhamento de proximidade junto dos PSE e Fornecedores, destacaram-se como fatores 
relevantes que caracterizaram a preparação da empresa à paralisação dos motoristas de matérias perigosas. 

Na resposta aos eventos meteorológicos extremos destacamos o impacto na rede elétrica, gerado pelas depressões Elsa e Fabien 
ocorridas no final do ano. A ativação do Estado Perturbado do Plano Operacional de Atuação em Crise da Rede de Distribuição (POAC-
RD), permitiu uma vez mais, assegurar a eficácia e a eficiência na reposição e recuperação de serviços, afetados por estes eventos 
extremos. 

O compromisso da EDP Distribuição para com a Continuidade do Negócio e a Resiliência, traduz-se em benefícios ao nível da preparação 
e da capacidade de reposição e recuperação de serviços, assegurando a minimização do impacto económico e social, decorrente das 
consequências de grandes eventos. Ao nível da preparação demonstrámos de forma consistente a nossa aposta na realização e participação 
em exercícios, nos quais a organização evidência compromisso, na prossecução da excelência. 

Entre fevereiro e março foram realizados seis Exercícios de Coordenação Operacional em Loulé, Setúbal, Santarém, Aveiro, Viana do 
Castelo e Viseu, dedicados ao POAC-RD, para treino das Áreas envolvidas na gestão de eventos de elevado impacto na rede. 

Em abril a EDP Distribuição promoveu um Exercício Livex no Parque das Nações – Olissipo’19 – que teve como principal objetivo o treino 
da articulação com entidades externas relevantes, normalmente envolvidas na resposta a eventos de disrupção na rede elétrica. Este 
exercício contou com o envolvimento de stakeholders relevantes, como a Câmara Municipal de Lisboa, o Regimento de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Municipal, e também de alguns clientes empresariais como a Climaespaço, o 
Hospital CUF Descobertas, o Oceanário de Lisboa, entre outros. 

Em maio, a EDP Distribuição participou ativamente no exercício CASCADE’19, o maior exercício de Proteção Civil alguma vez realizado 
na União Europeia, que foi planeado e coordenado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção e Proteção Civil. A participação da 
EDP Distribuição, foi assegurada pela participação do Oficial de Ligação ao Comando Nacional de Operações de Socorro, que coordenou 
os esforços da empresa a partir do Posto de Comando Nacional instalado em Sintra, e também nas operações, através do envolvimento de 
equipas operacionais no terreno, em auxílio às operações de emergência, desenvolvidas pelos diversos agentes de proteção civil 
participantes. O exercício decorreu em simultâneo em quatro distritos – Aveiro, Lisboa, Setúbal e Évora – tendo envolvido mais de 3.000 
participantes, incluindo delegações estrangeiras de Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Croácia.  

A aquisição e a partilha de conhecimento, visam contribuir para a melhoria contínua, uma das principais premissas da Continuidade do 
Negócio. Neste âmbito, refere-se que os operacionais do Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP foram os protagonistas das 
Conferências Security | “Ameaças contemporâneas… e se acontecer?” realizadas no Porto e em Lisboa para a EDP Distribuição e EDP 
Produção. Neste fórum foi partilhada a visão destes especialistas relativamente às reações e aos comportamentos mais adequados, que 
cada indivíduo deve adotar, face aos cenários abordados – ameaça de bomba, correspondência e objetos suspeitos e atirador ativo. 

Com o apoio da Universidade EDP, a Macroestrutura reuniu-se para um workshop dedicado ao Programa de Resiliência Organizacional, 
criado para reforçar a Resiliência das equipas, na atuação em cenários de crise. No âmbito deste programa, demos continuidade à 
formação de Gestão do Stress em Situações de Crise para Líderes, através da realização de 4 sessões, nas quais participaram mais de 40 
chefias. Foram ainda realizadas 2 sessões-piloto para Colaboradores, caracterizadas por um formato de 3 módulos, workshop (teórico), 
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Na resposta aos eventos meteorológicos extremos destacamos o impacto na rede elétrica, gerado pelas depressões Elsa e Fabien 
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participantes. O exercício decorreu em simultâneo em quatro distritos – Aveiro, Lisboa, Setúbal e Évora – tendo envolvido mais de 3.000 
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exercício e follow-up (prático), que visa a melhoria da resiliência psicológica individual e das equipas que desempenham funções na resposta 
a disrupções, que possam afetar as atividades prioritárias. 

O envolvimento como parceiros no Projeto Europeu RESCCUE (2016-2020) tem demonstrado ser uma mais valia na abordagem 
multissetorial à resiliência urbana. Este ano relevam-se, ao nível da disseminação do projeto, a participação na ECCA 2019 (European 
Climate Change Adaptation), e, ao nível dos conteúdos trabalhados pelo consórcio, o framework para avaliar a resiliência das cidades em 4 
dimensões (organizacional, espacial, funcional e física) e os guidelines desenvolvidos para a elaboração de Planos de Ação para a Resiliência, 
considerando diferentes cenários relacionados com o ciclo da água, na adaptação às alterações climáticas e aplicados às 3 cidades do 
projeto (Lisboa, Barcelona e Bristol). 

A formação da equipa da Continuidade do Negócio foi mais uma vez reforçada através da participação na Conferência do Business 
Continuity Institute (BCI2019) dedicada ao tema “Investing in Resilience” e na Masterclass ISO 22301:2019 de Continuidade de Negócio, para 
primeiro contacto e conhecimento sobre as principais alterações decorrentes da revisão do normativo. Destaca-se a importância da 
formação especializada, pois catalisa a oportunidade para identificar os principais desafios para a atividade de Continuidade do Negócio, 
antecipando a agenda de possíveis ações de melhoria e reforçando, de forma adequada, as necessidades de atualização do sistema de 
gestão. 

Na estreita relação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) destacamos a participação em 2 iniciativas, a 
Missão Peer Review – Programa de Avaliação por Pares, no Âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e as atividades 
desenvolvidas e implementadas, no âmbito da coordenação do Grupo de Trabalho 4 (GT4) da Plataforma Nacional para a Redução do 
Risco de Catástrofes (PNRRC), sobre o tema “As Interdependências Setoriais, na Resiliência das Entidades e Operadores que prestam 
Serviços Essenciais para a Sociedade”.  

Relativamente ao primeiro, o Sistema de Proteção Civil de Portugal foi alvo de observação, através de um Programa de Avaliação por 
Pares, desenvolvido no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Esta visita teve especial enfoque na análise dos riscos 
associados aos incêndios rurais, sismos, tsunamis e acidentes em estabelecimentos com matérias perigosas. A participação do Operador de 
Rede de Distribuição foi assinalada na mesa redonda dedicada ao tema da Resiliência das Infraestruturas, na qual estiveram também 
presentes o Operador de Rede de Transporte (REN), o regulador das Telecomunicações (ANACOM) e a entidade pública gestora da 
Infraestrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário (IP).  

Para concluir, referimos a abordagem aos riscos na vertente de security. A Continuidade do Negócio, em articulação com a área de 
Cibersegurança e outras Unidades Organizativas, tem prosseguido o objetivo de incrementar a proteção física das infraestruturas de rede, 
ao nível da definição de procedimentos de acesso aos principais ativos e da deteção de intrusão indevida. Neste âmbito, destacam-se 
naturalmente as instalações classificadas como Infraestruturas Críticas Nacionais, particularmente nas subestações e postos de corte, 
embora extensível a outras instalações relevantes para a rede de distribuição, sobressaindo a necessidade de implementar, Videovigilância e 
Controlo de Acessos, entre outras medidas de mitigação identificadas nos Planos de Segurança do Operador.  

3.4 PESSOAS 

QUADRO DE PESSOAL 

O número de colaboradores em exercício na EDP Distribuição a 31 de dezembro de 2019 era o seguinte: 

*INCLUI 30 COLABORADORES CEDIDOS PELA EDP ESTUDOS E CONSULTORIA 

3 670
3 617 3 571

3 467

3 333 3 316
3 234

3 104
3 202

3 085

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Colaboradores em Exercício 

* 
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O saldo líquido das movimentações ocorridas em 2019 foi de menos 117 colaboradores do que os existentes em dezembro de 2018.  

No que diz respeito às saídas, excluindo cedidos, as reformas antecipadas nos termos previstos no Acordo Coletivo de Trabalho 
continuam a ter o maior impacto, representando 65% (208) do total de saídas (321). Em 2019, destacam-se ainda 28 saídas por Reforma 
Natural e 50 saídas através de programa de adequação de colaboradores, das quais 4 Antecipações à Pré-Reforma e 46 Pré-Reformas. 

No seguimento do processo de mudança de vínculo dos colaboradores da EDP Estudos e Consultoria em exercício na EDP Distribuição 
iniciado em 2015, ocorreu a transferência de 33 colaboradores para a EDP Distribuição em 2019.  

Quanto à qualificação dos colaboradores, destacam-se 5 reclassificações para Quadro Superior (3 ocorridas em 2019 e 2 a efetivar no 
início de 2020) e a nomeação de 18 colaboradores para funções em comissão de serviço, dos quais 13 foram novas nomeações e 5 foram 
nomeações para cargos de maior responsabilidade.  

O processo de rejuvenescimento que a empresa tem realizado nos últimos anos teve um impacto significativo na evolução verificada ao 
nível do perfil dos recursos humanos da empresa, com a diminuição de pessoas nos níveis de qualificação mais baixos e com menos 
habilitações escolares. O peso dos colaboradores com habilitações ao nível do ensino superior e do ensino secundário aumentou de 58% 
para 76% entre 2014 e 2019. 

Simultaneamente, este processo permitiu reduzir a idade média no período de 50 para 47 anos e a antiguidade média de 27 para 22 anos. 

Desde 2014, e ainda que o core da atividade da empresa se situe numa área de formação escolhida maioritariamente por pessoas do 
género masculino, verificou-se também um aumento da percentagem de colaboradores do género feminino, tendo passado de 9,4% em 
2014 para 14,4% em 2019. No segmento das chefias, o peso de colaboradores do sexo feminino também aumentou, tendo passado de 
11,9% em 2014 para 15,5% em 2019.  

Relativamente às mobilidades ocorridas em 2019 no âmbito do Grupo EDP, a EDP Distribuição registou 39 entradas, 22 das quais para 
preenchimento de necessidades de recrutamento, 2 para exercício de cargos de chefia e 15 fruto de reestruturações/regressos. Nas saídas, 
ocorreram 18 movimentações para outras empresas do grupo e 1 mobilidade internacional. A nível interno, a EDP Distribuição registou 
168 mobilidades funcionais entre departamentos/direções. 

PROGRAMAS E AÇÕES 

PLANO DE REJUVENESCIMENTO 

Ao nível dos Quadros Superiores, verificaram-se 56 novas admissões (52 admissões diretas e 4 provenientes de estágio) e a transferência 
de 11 colaboradores de Empresas do Grupo para preenchimento de necessidades. Concretizou-se ainda a celebração de 1 Contrato a 
Termo Certo. 

No que diz respeito a Técnicos, foram realizadas 108 novas admissões (104 admissões diretas e 4 provenientes de estágio) e 11 
movimentações de Empresas do Grupo para preenchimento de necessidades. 

No âmbito do processo de Acolhimento e Integração de novos colaboradores, em 2019 garantiu-se o acompanhamento de 100 Quadros 
Superiores e de 148 Técnicos (este acompanhamento engloba colaboradores admitidos em 2018, cujo período experimental terminou em 
2019).  

ESTUDO DE CLIMA 

O Grupo EDP procura acompanhar o estado de satisfação e envolvimento dos colaboradores, através de uma ferramenta de diagnóstico e 
planeamento estratégico aplicada à medição da satisfação dos colaboradores. Neste sentido, foi lançado em janeiro 2019 o Estudo Pulse – 
Follow Up do Clima 2018 que tem por objetivo percecionar a evolução dos principais indicadores de clima e a medição dos KPI Gestão de 
Pessoas relacionados com o clima organizacional. Registou-se uma taxa de resposta de 96%, com um nível de Engagement de 68% e 
Enablement de 67%. 

NEW ENERGY SHARE 

Os 175 colaboradores admitidos recentemente na EDP Distribuição reuniram-se no dia 14 de novembro de 2019 para partilhar, com uma 
plateia constituída pelo Conselho de Administração, Diretores e Orientadores, o trabalho desenvolvido em equipa no seu período de 
integração.  
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Esta sessão faz parte do programa de acolhimento e integração dos novos colaboradores da EDP Distribuição, New Energy, que procura 
dar a conhecer a missão, valores e desafios da Empresa, promover a integração dos colaboradores na equipa, fomentando a partilha e a 
retenção de conhecimento entre as diferentes gerações, garantindo uma resposta eficiente aos desafios futuros. 

PROGRAMA SEXTANTE 

O Programa de Mentoring que tem como objetivo orientar e desenvolver jovens Quadros Superiores. A 11ª edição do Programa contou 
com 32 Mentorados. 

PROGRAMA VOLTAGEM 

O Programa de Mentoring que tem como objetivo orientar e desenvolver jovens Técnicos. Na 5ª edição, participaram 20 Mentorados. 

WALK&TALK 

O programa tem como objetivo aproximar os Quadros Superiores à gestão de topo, estimulando o conhecimento, partilha e apropriação 
dos desafios organizacionais, fomentando ainda o networking. Em 2019 participaram 171 quadros superiores. 

PEQUENO-ALMOÇO COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Esta sessão tem como objetivo conhecer o Conselho de Administração da EDP Distribuição, partilhar os desafios e preocupações da 
empresa e os colaboradores terem a oportunidade de colocar questões sobre o negócio. Em 2019 participaram 86 quadros superiores. 

PROGRAMAS DE ASSESSMENT 

Foi dada continuação ao Programa What’s your Project, uma iniciativa chave da política de gestão de Recursos Humanos da EDP 
Distribuição. 

Este Programa foca uma ótica de análise, avaliação, conhecimento de expectativas, motivações e identificação de competências chave dos 
quadros superiores, tendo abrangido, este ano, 91 Quadros Superiores sem função de Chefia. 

ENERGIZING DEVELOPMENT PROGRAM 

No âmbito da Escola de Desenvolvimento de Diretivos da Universidade EDP, em 2019, iniciou o Ciclo de Desenvolvimento para 11 
Quadros Superiores da EDP Distribuição. 

LEAD NOW 

No âmbito da Escola de Desenvolvimento de Diretivos da Universidade EDP, em 2019, participaram 27 colaboradores que assumiram 
funções de coordenação formal de equipas. 

LEADING OTHERS 

No âmbito da Escola de Desenvolvimento de Diretivos da Universidade EDP, em 2019, participaram 43 colaboradores com funções de 
coordenação formal de equipas. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

No âmbito da formação profissional, concretizaram-se 78.308 horas de formação, tendo sido abrangidos 2.997 colaboradores, com uma 
taxa de cobertura de 97,1%. 

A formação profissional assenta no domínio e atualização dos conhecimentos e competências individuais dos colaboradores como condição 
primordial para a respetiva satisfação e realização profissional, fundamental para a sustentação de uma organização empresarial inteligente, 
próspera e socialmente responsável. 

A concretização do Plano de Formação assume um compromisso que assenta nos objetivos de desenvolvimento individual com a 
participação de todos na aquisição de competências e disponibilização de oportunidades e meios, na responsabilidade da organização 
garantindo disponibilidade no acesso à formação, no alinhamento com o negócio, na gestão do conhecimento e na partilha com a 
sociedade. A formação técnica teve um papel fulcral neste Plano de Formação. 



8878  

 

Manteve-se também a aposta no desenvolvimento dos conhecimentos e competências de gestão, com a participação de 9 colaboradores 
em cursos de Formação Avançada. 

UNIVERSIDADE EDP – ESCOLA DE DISTRIBUIÇÃO  

A Escola de Distribuição da Universidade EDP, com o apoio da “Área de Qualificação Técnica” (TQT) da EDP Distribuição, em 2019, no 
âmbito do conhecimento técnico específico do negócio, ministrou 22 cursos a Quadros Superiores e 28 cursos a Quadros Técnicos. 
Nestes, estão incluídos os cursos em e-Learning (10 cursos online para os Quadros Superiores e 11 para os Quadros Técnicos) alargados a 
todos os colaboradores, e alguns cursos presenciais que são comuns a ambos os grupos. O volume de formação interna ascendeu a 
36.906,49 horas. 

Os indicadores principais relativamente a estes cursos são: 

 

FORMAÇÃO CURSOS 
(Nº) 

Sessões 
Presenciais (Nº) 

PARTICIPAÇÕES 
(Nº) VOLUME DE FORMAÇÃO (%) 

Interna 
Quadros Superiores 20 39 3 004 38% 

Quadros Técnicos 15 31 4 622 0,62% 

Totais   48* 89* 7 626   

* NOTA: EXISTEM CURSOS QUE INTEGRAM AMBOS OS SEGMENTOS (MAS DADOS SEPARADAMENTE) PELO QUE, EM TERMOS DE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, CORRESPONDEM A 33 
CURSOS DA OFERTA FORMATIVA (35, SE INCLUÍDA A FORMAÇÃO EXTERNA), CORRESPONDENTE A UM VOLUME DE FORMAÇÃO INTERNA DE 36.906,49 HORAS (37.185,29 HORAS SE 
INCLUÍDA A FORMAÇÃO EXTERNA). 

Para a concretização desta atividade, colaboraram com a Escola de Distribuição 153 docentes internos, dos quais 147 são colaboradores 
do negócio da Distribuição, e 17 formadores externos. 

Em 2019 estiveram em destaque a continuidade do reforço da formação para uma cultura de Segurança, a inclusão de um novo curso em 
formato e-Learning e a realização de um Seminário e um Workshop focados em temas específicos do negócio. 

Continuando a alcançar resultados muito positivos e fomentando o desenvolvimento de uma cultura de segurança, o curso “Princípios 
Gerais de Segurança na Distribuição” foi ministrado a 159 colaboradores, incluindo os recém-admitidos na empresa, e realizadas 15 
sessões.  

Tendo em vista assegurar uma oferta formativa mais abrangente e transversal, foi desenvolvido o e-Learning “Qualidade do Serviço 
Técnico”, cujo propósito passou por sensibilizar os colaboradores para a melhoria do serviço técnico, de forma a assegurar a satisfação do 
cliente. Mais de 2.700 colaboradores da EDP Distribuição completaram o curso, permitindo uma taxa de realização global de cerca de 95%.  

No que se refere à formação presencial são de destacar os programas dirigidos a jovens quadros superiores: programa “Introdução ao 
Negócio da Distribuição”, que inclui dois cursos, “A Distribuição na EDP” e “Desafios da Distribuição”; e programa “Fundamentos do 
Conhecimento Técnico da Distribuição” que inclui três cursos, “Gestão da Rede”, “Serviço ao Cliente” e “Gestão de Ativos”. Com as duas 
turmas de 2019, ao longo de nove anos, já passaram nestes programas mais de 350 quadros superiores, contribuindo para o alinhamento e 
o fortalecimento do conhecimento específico do negócio de distribuição, bem como para uma cultura de partilha e colaboração. De 
destacar, no âmbito do curso “Gestão da Rede”, o modo de ensinar e de aprender como aposta no desenvolvimento de conteúdos digitais, 
utilizados em sala de forma pedagógica, com vista a melhorar a experiência do formando e, assim, obter resultados mais eficazes ao nível da 
motivação e da aprendizagem.   

No decorrer do ano de 2019 foram realizados dois eventos que em muito contribuíram para alavancar os eixos estratégicos e o 
desenvolvimento do negócio, tendo sido analisadas e debatidas temáticas inovadoras:  

• Workshop “Transformação Digital na EDP Distribuição”, tendo em vista dar a conhecer a estratégia digital do negócio da 
Distribuição e os principais projetos em curso, em alinhamento com o Projeto Distribuição Digital; 

• Seminário “InovDay 2019 – Smart Grids 2025”, tendo em vista, por um lado, conhecer as principais tendências e desafios na 
cadeia de valor da energia e como novas realidades podem impactar os diferentes negócios e, por outro, a difusão de uma cultura 
de inovação na empresa, criando um momento de partilha e reflexão entre colaboradores e convidados sobre diversas iniciativas 
e perspetivas no contexto dos grandes desafios da nossa atividade. A apresentação da Visão 2025, com foco na vertente 
tecnológica, foi uma temática nuclear, tendo sido preparado um roadmap de desenvolvimento tecnológico de suporte à 
concretização da visão.  
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Manteve-se também a aposta no desenvolvimento dos conhecimentos e competências de gestão, com a participação de 9 colaboradores 
em cursos de Formação Avançada. 

UNIVERSIDADE EDP – ESCOLA DE DISTRIBUIÇÃO  

A Escola de Distribuição da Universidade EDP, com o apoio da “Área de Qualificação Técnica” (TQT) da EDP Distribuição, em 2019, no 
âmbito do conhecimento técnico específico do negócio, ministrou 22 cursos a Quadros Superiores e 28 cursos a Quadros Técnicos. 
Nestes, estão incluídos os cursos em e-Learning (10 cursos online para os Quadros Superiores e 11 para os Quadros Técnicos) alargados a 
todos os colaboradores, e alguns cursos presenciais que são comuns a ambos os grupos. O volume de formação interna ascendeu a 
36.906,49 horas. 

Os indicadores principais relativamente a estes cursos são: 
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PARTICIPAÇÕES 
(Nº) VOLUME DE FORMAÇÃO (%) 

Interna 
Quadros Superiores 20 39 3 004 38% 

Quadros Técnicos 15 31 4 622 0,62% 

Totais   48* 89* 7 626   

* NOTA: EXISTEM CURSOS QUE INTEGRAM AMBOS OS SEGMENTOS (MAS DADOS SEPARADAMENTE) PELO QUE, EM TERMOS DE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, CORRESPONDEM A 33 
CURSOS DA OFERTA FORMATIVA (35, SE INCLUÍDA A FORMAÇÃO EXTERNA), CORRESPONDENTE A UM VOLUME DE FORMAÇÃO INTERNA DE 36.906,49 HORAS (37.185,29 HORAS SE 
INCLUÍDA A FORMAÇÃO EXTERNA). 

Para a concretização desta atividade, colaboraram com a Escola de Distribuição 153 docentes internos, dos quais 147 são colaboradores 
do negócio da Distribuição, e 17 formadores externos. 

Em 2019 estiveram em destaque a continuidade do reforço da formação para uma cultura de Segurança, a inclusão de um novo curso em 
formato e-Learning e a realização de um Seminário e um Workshop focados em temas específicos do negócio. 

Continuando a alcançar resultados muito positivos e fomentando o desenvolvimento de uma cultura de segurança, o curso “Princípios 
Gerais de Segurança na Distribuição” foi ministrado a 159 colaboradores, incluindo os recém-admitidos na empresa, e realizadas 15 
sessões.  

Tendo em vista assegurar uma oferta formativa mais abrangente e transversal, foi desenvolvido o e-Learning “Qualidade do Serviço 
Técnico”, cujo propósito passou por sensibilizar os colaboradores para a melhoria do serviço técnico, de forma a assegurar a satisfação do 
cliente. Mais de 2.700 colaboradores da EDP Distribuição completaram o curso, permitindo uma taxa de realização global de cerca de 95%.  

No que se refere à formação presencial são de destacar os programas dirigidos a jovens quadros superiores: programa “Introdução ao 
Negócio da Distribuição”, que inclui dois cursos, “A Distribuição na EDP” e “Desafios da Distribuição”; e programa “Fundamentos do 
Conhecimento Técnico da Distribuição” que inclui três cursos, “Gestão da Rede”, “Serviço ao Cliente” e “Gestão de Ativos”. Com as duas 
turmas de 2019, ao longo de nove anos, já passaram nestes programas mais de 350 quadros superiores, contribuindo para o alinhamento e 
o fortalecimento do conhecimento específico do negócio de distribuição, bem como para uma cultura de partilha e colaboração. De 
destacar, no âmbito do curso “Gestão da Rede”, o modo de ensinar e de aprender como aposta no desenvolvimento de conteúdos digitais, 
utilizados em sala de forma pedagógica, com vista a melhorar a experiência do formando e, assim, obter resultados mais eficazes ao nível da 
motivação e da aprendizagem.   

No decorrer do ano de 2019 foram realizados dois eventos que em muito contribuíram para alavancar os eixos estratégicos e o 
desenvolvimento do negócio, tendo sido analisadas e debatidas temáticas inovadoras:  

• Workshop “Transformação Digital na EDP Distribuição”, tendo em vista dar a conhecer a estratégia digital do negócio da 
Distribuição e os principais projetos em curso, em alinhamento com o Projeto Distribuição Digital; 

• Seminário “InovDay 2019 – Smart Grids 2025”, tendo em vista, por um lado, conhecer as principais tendências e desafios na 
cadeia de valor da energia e como novas realidades podem impactar os diferentes negócios e, por outro, a difusão de uma cultura 
de inovação na empresa, criando um momento de partilha e reflexão entre colaboradores e convidados sobre diversas iniciativas 
e perspetivas no contexto dos grandes desafios da nossa atividade. A apresentação da Visão 2025, com foco na vertente 
tecnológica, foi uma temática nuclear, tendo sido preparado um roadmap de desenvolvimento tecnológico de suporte à 
concretização da visão.  
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Em 2019, continuou a participação da EDP Distribuição no projeto do Curso Profissional de Técnico(a) de Redes Elétricas, com as 
seguintes Escolas: Escola Secundária António Damásio em Lisboa; Escola Secundária de Loulé; Escola Secundária de Seia e Escola 
Secundária de Pedrouços na Maia. A participação da EDP Distribuição traduziu-se essencialmente em: 

• Apoiar as Escolas através da participação de técnicos em contexto de sala de aula para abordar matérias específicas, na 
deslocação dos alunos e professores a instalações da EDP Distribuição em visitas a obras e na cedência de documentação da 
empresa; 

• Preparar e implementar o estágio formativo que o curso integra, a realizar na EDP Distribuição ou seus parceiros, com uma 
duração de 300 horas; 

• Visitas dos alunos a obras e instalações da EDP Distribuição.  

No que se refere à formação presencial para novos quadros técnicos são de destacar o início dos percursos formativos constituídos: por 5 
segmentos; Integração EDPD (e-learning + PGSD), formação básica (Eletrotecnia base na Distribuição), Formação especifica (Direção de 
Serviços a Redes (DSR), Direção de Serviços a Subestações (DSS), Direção de Rede e Concessões (DRC), Direção de Despacho e 
Condução (DDC) e Direção Gestão Energia (DGE)/Direção Operações InovGrid (DOI)), Formação comum (Consignação de Instalações 
Elétricas na Rede de Distribuição + Comunicação segura (verbal e escrita) e formação especializada (TET e Operador Rede MT, etc..), 
tendo sido ministradas; 1 sessão do curso especifico DSS (eletricistas de subestações), 3 sessões do curso específico DSR (eletricistas de 
redes), 3 sessões do curso especifico DRC (eletricistas de Redes e Concessões), 1 sessão do curso especifico DGE/DOI (eletricistas de 
contagens), e 1 sessão do curso Operador da rede BT (Operadores da rede BT – DDC) no âmbito da segurança foram realizadas; 1 sessão 
do curso de Primeiros Socorros, Emergências e Trauma para Eq. Operac. da Distribuição, 1 sessão do curso de Segurança em Edifícios 
Técnicos da Distribuição para DS, 1 sessão (turma zero – dos cursos: operadores de barquinhas e utilização de motosserras (elétricas)) 
bem assim como 8 sessões do curso de consignações de instalações elétricas na Rede de Distribuição. 

PREVENÇÃO, SEGURANÇA E SINISTRALIDADE 

Do conjunto de ações realizadas em 2019, destaca-se o início dos trabalhos para a implementação de um Sistema de Gestão de Segurança 
(SGS) na EDP Distribuição, a certificar segundo os requisitos da Norma ISO 45.001 até ao final de 2020. 

No conjunto de atividades concretizadas em 2019 destaca-se ainda a realização dos Workshops de Segurança, que contaram com a 
presença de hierarquias, gestores de equipas e colaboradores da área de prevenção e segurança das direções operacionais. Nestes 
workshops foi abordado o tema da Gestão de Equipamentos de Trabalho, devido à sua relevância no âmbito do processo de 
implementação do SGS. 

Com a realização destes workshops pretendeu-se também sensibilizar e mobilizar os colaboradores para a implementação do SGS, o qual, 
em 2020, irá passar por fases determinantes no processo de obtenção da sua certificação. 

Foram efetuadas duas sessões dos workshops em Lisboa, que contaram com a presença de 57 pessoas, e uma sessão no Porto, a que 
assistiram 82 pessoas. Realizadas nos Auditórios dos edifícios sede de Lisboa e Porto da EDP Distribuição, estas sessões decorreram de 
forma muito participada, tendo permitido esclarecer dúvidas e obter diversos contributos e sugestões de melhoria. 

No dia 31 de outubro realizou-se, no Entroncamento, o 10.º Encontro de Segurança da EDP Distribuição. Este evento foi organizado sob o 
lema “A Segurança começa em mim” e contou com a participação de dois oradores convidados. A professora Maria José Chambel, da 
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, e o professor Pedro Adão, do Instituto Superior Técnico, apresentaram as 
comunicações “Segurança nas operações“ e “Cibersegurança na EDP Distribuição”, respetivamente. 

No domínio da formação, em parceria com a área de Qualificação Técnica da empresa e a Universidade EDP (UEDP), foram realizadas 
diversas edições do curso “Princípios Gerais de Segurança na Distribuição”, ministrado em 2019 a 177 colaboradores recém-admitidos na 
empresa (15 turmas). No final do ano, esta formação nas diversas edições já realizadas atingiu uma cobertura de cerca de 100% das novas 
admissões na empresa, tendo sido formados um total de 476 colaboradores (aproximadamente 16% do efetivo do quadro permanente da 
empresa). Foi ainda realizada em 2019 uma edição do curso “Segurança em edifícios técnicos da Distribuição”, para Delegados de 
Segurança e ainda uma turma do curso “Primeiros Socorros, emergência e trauma”, destinada a colaboradores de equipas operacionais. 

Promovidas pelas direções operacionais, foram também realizadas 47 ações de formação sobre diversos temas no âmbito da segurança, 
com processo formativo enviado para a UEDP. Foram ainda realizadas por estas direções 1.092 ações de curta duração em obra e 21 
ações de informação dirigidas a PSE, que abrangeram um total de 3.809 colaboradores. 
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No domínio da organização da Segurança, realizaram-se um total de 24 reuniões das Subcomissões de Segurança das Direções de Rede e 
Clientes, assim como da Comissão de Segurança da EDP Distribuição. 

Ao nível do acompanhamento das condições de segurança efetivas no trabalho, foram realizadas 2.738 observações preventivas de 
segurança e 6.016 auditorias técnicas e de coordenação de segurança em obra a trabalhos realizados por PSE e por equipas próprias da 
EDP Distribuição. 

Foram também realizados 32 simulacros e exercícios de evacuação em edifícios técnicos e administrativos.   

Em 2019, em termos de sinistralidade, houve uma redução de acidentes mortais face a 2018, com impacto direto no Índice de Gravidade 
Total. Com efeito, em 2019, ocorreu um acidente de trabalho mortal, com colaborador de PSE, face aos três acidentes mortais que 
ocorreram em 2018, dois deles com colaboradores da EDP Distribuição. 

Nas atividades asseguradas em 2019 por colaboradores da EDP Distribuição, registaram-se 35 acidentes de trabalho em serviço, dos quais 
22 com baixa médica e 12 acidentes de trabalho in itinere, 5 dos quais com baixa. 

No que diz respeito à atividade dos prestadores de serviço em 2019, foram registados 23 acidentes de trabalho em serviço, 14 dos quais 
com baixa médica, havendo a lamentar a ocorrência de 1 acidente mortal. 

De realçar o facto de a firma R3E ter terminado o ano com zero acidentes reportados. 
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No domínio da organização da Segurança, realizaram-se um total de 24 reuniões das Subcomissões de Segurança das Direções de Rede e 
Clientes, assim como da Comissão de Segurança da EDP Distribuição. 

Ao nível do acompanhamento das condições de segurança efetivas no trabalho, foram realizadas 2.738 observações preventivas de 
segurança e 6.016 auditorias técnicas e de coordenação de segurança em obra a trabalhos realizados por PSE e por equipas próprias da 
EDP Distribuição. 

Foram também realizados 32 simulacros e exercícios de evacuação em edifícios técnicos e administrativos.   

Em 2019, em termos de sinistralidade, houve uma redução de acidentes mortais face a 2018, com impacto direto no Índice de Gravidade 
Total. Com efeito, em 2019, ocorreu um acidente de trabalho mortal, com colaborador de PSE, face aos três acidentes mortais que 
ocorreram em 2018, dois deles com colaboradores da EDP Distribuição. 

Nas atividades asseguradas em 2019 por colaboradores da EDP Distribuição, registaram-se 35 acidentes de trabalho em serviço, dos quais 
22 com baixa médica e 12 acidentes de trabalho in itinere, 5 dos quais com baixa. 

No que diz respeito à atividade dos prestadores de serviço em 2019, foram registados 23 acidentes de trabalho em serviço, 14 dos quais 
com baixa médica, havendo a lamentar a ocorrência de 1 acidente mortal. 

De realçar o facto de a firma R3E ter terminado o ano com zero acidentes reportados. 
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O número de acidentes com baixa na EDP Distribuição duplicou face ao ano anterior, sobretudo devido a um acréscimo de acidentes por 
quedas ao nível, de menor gravidade, ultrapassando o número de acidentes do mesmo tipo por parte dos PSE, facto que penalizou o Índice 
de Frequência da empresa. 

 

3.5 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 

Tal como em anos anteriores, em 2019 a Empresa continuou a basear-se numa prestação de serviços assente em rigorosos critérios de 
qualidade, com o objetivo de garantir a total satisfação dos utilizadores das redes, ao mesmo tempo que esteve sempre presente um 
apertado controlo de custos inerentes à operação de gestão dos ativos, técnicos e humanos, mas sem nunca comprometer minimamente a 
excelência do serviço e a sustentabilidade do negócio. 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos são consequência de um conjunto de atividades na área comercial, de âmbito interno e externo, no sentido de cada 
vez mais prestar um melhor serviço ao cliente e potenciar os laços de afetividade e reconhecimento entre as partes, traduzida numa 
excelência da experiência do cliente. 

O ano 2019 ficou marcado pela execução de 27,3 mil novas ligações, das quais 98% em 
BT e 2% em MT. A grande maioria das ligações em BT foi executada por Terceiros 
(88%), ficando à responsabilidade da EDP Distribuição as restantes 12% de ligações. Nas 
ligações em média tensão, a EDP Distribuição teve a responsabilidade sobre 64% das 
execuções.  

Continuam a ter extrema importância os contactos permanentes estabelecidos, de modo 
presencial, com os clientes MAT, AT, MT e alguns BTE, e entidades representativas de 
Empresas e Clientes, pela equipa de Gestores de Cliente (Empresariais e Produtores), 
que procuram apresentar as melhores soluções e facilitar a resolução dos diversos 
problemas que se colocam aos Clientes e Produtores, quer em termos de ligações à 

rede, quer na mitigação dos impactos provocados por perturbações registadas nas redes elétricas.  

O Gestor de Cliente/Produtor tem a função de acompanhar Clientes Empresariais e Produtores, assumindo-se junto destes como o 
grande interlocutor na relação com a EDP Distribuição. Durante 2019, a EDP Distribuição fomentou a proximidade com os Clientes 
Empresariais e Produtores, desde logo pelo aconselhamento técnico-comercial no momento da ligação à rede e, posteriormente, pela 
divulgação de informação sobre a regulamentação do setor elétrico e medidas de eficiência energética, tendo realizado para o efeito cerca 
de 3.400 visitas técnicas a instalações de clientes empresariais. 

Complementarmente, merecem particular relevância as visitas de cerca de cem representantes de Clientes Empresariais (com 
equipamentos instalados mais sensíveis à qualidade da energia) aos centros de despacho e condução e ainda, os vários seminários 
realizados sobre qualidade de energia em parceria com as Associações Empresariais. Evidenciamos a excelência dos meios e dos nossos 
serviços na condução das redes, partilhamos os nossos planos de manutenção e investimento, demonstramos a necessidade de uma 
necessária e adequada manutenção das suas instalações, promovemos e divulgamos soluções que visem uma maior eficiência na utilização 
da energia elétrica. Esta cultura de partilha tem reforçado as relações de proximidade e confiança entre as partes. 

Reconhecendo a importância do Cliente Residencial e Cidadão, a EDP Distribuição tem em curso diversos programas e projetos que visam 
melhorar a experiência do Cliente e a eficiência das operações técnico-comerciais, através da definição e implementação de iniciativas que 
endereçam as principais causas de insatisfação. 
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Com cerca de 100 iniciativas implementadas até 2019, o Programa-R (Redução de Reclamações) é um dos eixos da experiência de cliente 
na EDP Distribuição, garantindo uma visão transversal das causas-raíz de insatisfação dos clientes bem como a implementação de ações 
concretas para a sua resolução, em colaboração com as diversas UO da EDP Distribuição bem como entidades externas. Estas iniciativas 
relacionam-se com os diversos tipos de interação da Distribuição com os clientes, nomeadamente ao nível dos processos de Leituras, 
Iluminação Pública, os Pedidos de Ligação à Rede, Ordens de Serviço bem como a própria Gestão de Contactos, sendo que foram 
implementadas adicionalmente iniciativas que alteram o paradigma da relação da EDP Distribuição com os seus clientes, para uma vertente 
mais proativa.  

O Centro de Monitorização e Ação (CMA) é um dos exemplos relevantes num contexto da maior proatividade e resposta mais rápida ao 
Cliente, na medida em que potenciou o acompanhamento em tempo real e a resolução de constrangimentos nas Ordens de Serviço 
Combinadas com Cliente de maior criticidade, com um impacto positivo na melhoria dos índices de realização e da satisfação do cliente.  

Ao nível dos resultados globais obtidos ao nível das reclamações, em 2019 o número de reclamações ficou abaixo das 60 mil, pela primeira 
vez desde o ano de 2013, o que representou uma redução de ~19% de reclamações face ao ano de 2018, com reduções superiores a 25% 
ao nível da Relação com os Prestadores de Serviço Externos (PSE) e da ordem dos 24% ao nível das Leituras e dos Equipamentos de 
Contagem.  

Apostando na sustentabilidade destes resultados e com vista a tornar a relação com o cliente mais proativa, foram ainda concebidos alguns 
projetos inovadores com o objetivo de identificar constrangimentos existentes junto dos clientes e antecipar o seu comportamento de 
forma a suportar uma ação mais ágil, proativa e com maior qualidade. Neste contexto foi lançado o Projeto ClientID, que contempla 
ferramentas de Analytics e inteligência artificial, a partir do qual estão a ser mapeadas de forma automática as causas-raiz das tipologias de 
reclamações existentes e o respetivo impacto.  

Aprofundando o conhecimento do Cliente em todos os ângulos e antecipando o seu comportamento será possível criar uma atuação mais 
proativa, com aumento de resolução no primeiro contacto e principalmente mais alinhada com as suas necessidades (projeto que está a 
iniciar em conjunto com os canais telefónicos, presencial e Digital), caminhando no sentido de oferecer uma experiência de cliente 
completa e de padrão elevado. 

A EDP Distribuição tem vindo a evoluir na forma como se relaciona com o Cliente, com o objetivo de a tornar cada vez mais simples, 
focada na rápida resolução dos problemas e na antecipação das suas necessidades.  

O ano de 2019 fica igualmente marcado pelo início da operação dos 23 novos Pontos de Atendimento exclusivos da EDP Distribuição, 
com presença em todos os distritos de Portugal Continental, tal como já referido no capítulo das Principais Iniciativas em 2019. 

Merecem-nos igualmente nota de relevo os projetos e atividades empreendidas e concluídas no corrente ano, destacando as seguintes: 

COMERCIALIZADORES DE ENERGIA EM MERCADO 

Com o intuito de consumar a proximidade que tem com os vários agentes de mercado, a EDP Distribuição levou a cabo Encontros com 
todos os Comercializadores a operar em Regime de Mercado para discussão e divulgação de assuntos relevantes para o sector (tarifa 
social, tarifas dinâmicas, instalação de Energy Box, faturação da tarifa de acesso às redes, melhorias no processo de mudança de 
comercializador, processo da mobilidade elétrica, entre outros). 

Na sequência da publicação, em 2017, do decreto-lei que aprovou o regime jurídico do novo operador logístico de mudança de 
comercializador de energia (OLMC), a EDP Distribuição manteve um diálogo permanente com a ADENE resultando na transferência desta 
atividade, sendo que durante todo o ano de 2019, a exemplo do ano anterior, toda a Gestão do Processo de Mudança de Comercializador 
continuou a ser assegurada pela EDP Distribuição. 

OPERADORES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM BAIXA TENSÃO (ORDBT) 

Os dez Operadores de Rede em Baixa Tensão, que exercem a sua atividade em regime de concessão em alguns municípios do território 
continental, foram igualmente envolvidos através de reuniões onde foram explorados temas diversos de interesse comum. 

ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS E DE PRODUTORES DE ENERGIA 

Celebraram-se ainda encontros com Associações Empresariais (AICEP, AIMMAP, AIDA, AEA, AERLIS, NERE, AIRV, AEP) e de Produtores 
de Energia (APREN, COGEN, GENERG), cuja grande finalidade passou por fomentar o diálogo constante, nomeadamente através da 
exposição, identificação e resolução de questões pertinentes. As Associações Empresariais constituem um importante veículo de 
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comunicação entre a EDP Distribuição e os seus associados na divulgação de boas práticas e resolução de questões relacionadas com o 
setor da energia elétrica. 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

O projeto EDP Distribuição Digital promoveu a organização do novo site da EDP Distribuição em torno dos vários tipos de clientes que 
são servidos por esta empresa. Foi destacada a possibilidade de comunicação de proximidade de vegetação às linhas, foi desenvolvido um 
chatbot para apoio ao cliente nas suas questões e entrou em serviço a nova funcionalidade de uberização, que possibilita ao cliente seguir, 
no telemóvel, o trajeto da equipa que se desloca ao seu local de consumo e foi desenvolvido no site da EDP Distribuição uma nova 
funcionalidade para realização de uma forma mais rápida e simples de pedidos de ligação à rede em baixa tensão. 

A Área Reservada de Autarquias, destinada a servir este cliente da melhor forma possível com a eficácia que caracteriza as trocas de 
informação nas plataformas digitais, foi alargada à totalidade dos municípios. No final de 2019, cerca de 60% dos pedidos das autarquias já 
eram realizados através desta plataforma digital.  A versão 2 deste portal, a lançar em 2020, foi apresentada no congresso da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. 

LIGAÇÃO DE PRODUTORES 

No contexto da política comunitária foi promovida a produção em regime especial no nosso País, tendo sido definidas as condições 
técnicas de ligação à rede de distribuição de energia, além de ter sido garantida a compra de energia emitida para a rede, de acordo com 
processos remuneratórios definidos em vários diplomas legais. Nos últimos tempos tem-se assistido a uma nova tendência, com o 
aparecimento de promotores com projetos de produção em regime especial, sem remuneração garantida, com intenções de vender a 
energia produzida através de mercados organizados. 

São atualmente considerados neste regime os seguintes tipos de Produtores: 

• Aproveitamentos hidroelétricos até 10 MVA de potência instalada; 

• Produtores cujas fontes de energia são renováveis, resíduos industriais ou urbanos; 

• Produtores de cogeração (calor e eletricidade); 

• Miniprodutores (aplicável só em instalações existentes); 

• Microprodutores (aplicável só em instalações existentes); 

• Unidade de Pequena Produção (UPP) (aplicável em MT e BT); 

• Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) (aplicável em AT, MT e BT). 

UNIDADES DE PEQUENA PRODUÇÃO E UNIDADE DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO 

O regime da Pequena Produção é regulado pelo DL 
153/2014 de 20 de outubro e vem substituir os regimes da 
Microprodução (revogando o DL 363/2007 de 2 de 
novembro, alterado pela Lei 67-A/2007 de 31 de 
dezembro e pelos DL 118-A/2010 de 25 de outubro e DL 
25/2013 de 19 de fevereiro) e da Miniprodução 
(revogando o DL 34/2011, de 8 de março, alterado pelo 
DL 25/2013). 

As Unidades de Pequena Produção (UPP) consistem em 
instalações de produção de eletricidade a partir de 
energias renováveis, baseada numa só tecnologia de 
produção, cuja potência de ligação à rede seja ≤ 250 kW, 
destinada à venda total de energia à rede. 

A contagem da energia produzida por uma UPP é feita por telecontagem, mediante contador bidirecional, ou contador que assegure a 
contagem líquida dos dois sentidos, autónomo do contador de consumo.  
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No final de 2019 estavam ligadas cerca de 573 UPP, todas de fonte solar, superando os 33,5 MW de potência ligada. 
 

 

Embora prevalecendo durante 2019 o contexto do quadro legal das UPP sofreu também alterações com o novo regime jurídico do 
Decreto Lei n.º 76/2019 de 3 de junho, materializado no Despacho da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) n.º 41/2019, de 9 de 
outubro, alterado pelo Despacho da DGEG n.º 43/2019, de 23 de outubro , que veio aprovar as regras de funcionamento da plataforma 
eletrónica e de operacionalização do procedimento de registo prévio, bem como as normas técnicas aplicáveis e os documentos 
instrutórios necessários e que, ultrapassadas as dúvidas processuais colocadas junto da DGEG,  terá efeitos práticos em 2020. 

As Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) consistem em instalações de produção de eletricidade, destinada ao consumo na 
instalação de utilização associada à respetiva unidade produtora, com ou sem ligação à rede elétrica pública, baseada em tecnologias de 
produção renováveis ou não renováveis. A UPAC é instalada no local servido pela instalação de utilização. Este regime de produção para 
autoconsumo é regulado pelo DL 153/2014 de 20 de outubro. 

Sempre que a energia proveniente de uma UPAC tenha origem em fonte de energia renovável, a capacidade instalada nesta unidade não 
seja superior a 1 MW e a instalação de utilização se encontre ligada à RESP, o produtor pode celebrar com o Comercializador de Último 
Recurso (CUR) um contrato de venda da eletricidade produzida e não consumida ou vender em mercado. Caso a capacidade instalada na 
unidade seja superior a 1 MW terá obrigatoriamente de vender em mercado, e a sua entrada em exploração carece de licença de 
produção. 
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A contagem da energia total produzida por uma UPAC com potência instalada superior a 1,5 kW ou com opção de venda de energia à 
rede de distribuição, é feita por telecontagem, devendo o equipamento de contagem previsto encontrar-se capacitado para o efeito, e com 
as características que permitam a integração com a unidade central de telecontagem do ORD. 

Em 2019, encontravam-se com registos aprovados mais de 1.232 UPAC (com potência superior a 1,5 kW ou com venda do excedente de 
produção à rede), com potência instalada superior a 78,5 MW, sendo que 84% pretende a injeção de excedentes para a rede. Atualmente 
encontram-se ligadas mais de 1.742 UPAC totalizando mais de 75 MW de potência instalada, sendo predominante a fonte de produção 
solar. 

 

Quanto a Unidades de Produção com potência instalada entre 200W e 1,5 kW e sem venda do excedente de produção à rede, carecem 
apenas de Mera Comunicação Prévia (MCP), no final de 2019 encontravam-se registadas 28.664 MCP superando os 21,48 MW de potência 
instalada. 

 

PRODUÇÃO EM REGIME ESPECIAL  

Após o pico verificado em 2010 e 2011, o número de instalações deste 
tipo ligadas à Rede de Distribuição sofreu uma redução significativa 
associada às alterações legislativas entretanto verificadas, mantendo-se 
praticamente constante desde esse ano, à exceção do ano de 2013 em 
que o número de ligações foi menor. No entanto durante o ano 2019 
a alteração ao quadro legal já enunciada teve como primeiro efeito um 
grande volume de pedidos para reserva de capacidade de injeção na 
RESP, sendo expectável um grande volume de instalações a ligar num 
futuro próximo.  

Durante o ano de 2019 foram ligadas 16 instalações (10 no ano 
anterior) com uma potência instalada de 276 MVA (126 MVA em 
2018), predominando a energia eólica como tecnologia de produção.  
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No final do ano estavam ligadas, à Rede de Distribuição, 1.031 instalações de PRE como resultado das novas ligações e das desligações 
concretizadas no ano, mantendo assim um valor próximo ao do ano anterior, com uma potência total instalada de 5.405 MVA (5.143 MVA 
em 2018). O tipo de produção predominante é o Eólico logo seguido da Cogeração, do Hídrico e do Fotovoltaico.  
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De acordo com o atual quadro legal, Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de agosto, com a redação atual, dada pelo Decreto-Lei nº 76/2019, 
de 03 de junho, os promotores que pretendam constituir um processo para obtenção de licença de produção junto das entidades 
competentes, necessitam de obter um título de reserva de capacidade emitido pelo operador da rede. 

Atento à entrada em vigor do novo quadro legal é de referir a entrada e análise, na primeira metade de 2019 de 358 Pedido de Informação 
de Existência de Capacidade de Recepção da Rede, em linha com as recebidas em período homólogo no ano anterior. 

PROCEDIMENTO CONCORRENCIAL 

Ao abrigo e nos termos do procedimento concorrencial sob a forma de leilão eletrónico, lançado pelo Despacho do Secretário de Estado 
da Energia, com o n.º 5532-B/2019, publicado no DR, 2ª série, n.º 109, de 6 de junho, e em conformidade com o disposto na alínea c), do 
n.º 1 do art.º 5.ºA, do Dec. Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, de um total de 24 lotes com uma potência total de 1.400 MW foram 
adjudicados 16 lotes a ligar à RND representando 270 MW dos quais 142 MW em regime de Remuneração Garantida e 128 MW em 
Remuneração Geral. 

3.6 AUTARQUIAS 

As Autarquias são um dos segmentos de Stakeholders mais relevantes na estratégia da EDP Distribuição, tendo em conta o triplo papel das 
Câmaras Municipais enquanto clientes; concedentes da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, e poder local, mas também 
enquanto representantes das comunidades locais. Assim, o relacionamento da EDP Distribuição com este segmento de Stakeholders tem 
sido caracterizado ao longo dos tempos por uma relação de proximidade, disponibilidade e compromisso, suportada numa base de 
confiança entre a EDP Distribuição e os Municípios. 

CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DAS CONCESSÕES DE BAIXA TENSÃO 

A 31 de Maio de 2017 foi publicada a Lei nº 31/2017, que aprovou os princípios gerais para a organização dos procedimentos de concurso 
público para atribuição das concessões de exploração das redes de distribuição de eletricidade de Baixa Tensão. A EDP Distribuição tem 
seguido atentamente o processo e pautado a sua atuação pelo espírito de transparência e de disponibilidade colaborando com as diferentes 
entidades do setor com o intuito de promover um maior conhecimento sobre os desafios do setor e de realçar que o processo de 
concurso para atribuição das concessões deverá assegurar um superior funcionamento do sistema elétrico na distribuição de eletricidade, 
não comprometendo os ganhos históricos que fizeram deste sector um exemplo de eficiência e excelência operacional. 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO POR PARTE DOS MUNICÍPIOS 

Após o lançamento dos procedimentos de concurso público para atribuição das concessões de exploração das redes de distribuição de 
eletricidade de Baixa Tensão, os Municípios concedentes necessitaram de obter um conjunto de informações associados às respetivas 
concessões para poderem elaborar e sustentar os seus estudos tendo a vista a atribuição das concessões via concurso público ou mesmo 
através de exploração direta. Os Municípios solicitaram um vasto conjunto de informações à EDP Distribuição, o que obrigou a um 
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esforçou de normalização e consolidação da informação a disponibilizar aos Municípios. Durante o ano de 2019 foram recebidos 101 
pedidos de informação por parte dos Municípios relacionados com a concessão, tendo a EDP Distribuição partilhado toda a informação 
disponível. 

APOIO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA IP 

A EDP Distribuição tem em curso diversas iniciativas de modernização do parque de Iluminação Pública com tecnologia LED, no intuito de 
ir ao encontro das motivações dos Municípios. Estas iniciativas foram já apresentadas com maior detalhe no capítulo “Eficiência Energética 
e Serviços Inovadores na Iluminação Pública”. 

CANAIS DIGITAIS PARA AS AUTARQUIAS  

A EDP Distribuição tem vindo a procurar a digitalização e a desmaterialização dos processos, incrementando um relacionamento digital 
com as Autarquias através de duas ferramentas digitais: a Área das Autarquias na App da EDP Distribuição, exclusiva para os presidentes 
de Câmara, e a Área Reservada das Autarquias, um portal internet de acesso reservado às autarquias.  

A Área da Autarquia na App da EDP Distribuição permite aos Presidentes de Câmara a consulta, a qualquer instante, dos dados técnicos 
da concessão de Baixa Tensão dos Municípios bem como dos principais contactos, permitindo uma maior transparência na informação e 
um estreitar das relações entre as partes. 

A Área Reservada das Autarquias, de acesso reservado às autarquias, vem possibilitar que um conjunto de pedidos, até agora efetuados 
pelas vias tradicionais, possam ser efetuados online, além de permitir consultar os principais interlocutores, os documentos mais relevantes 
da concessão e todos os locais de consumo sob titularidade do Município. No final de 2019, todas as 278 autarquias tinham acesso e 
utilizavam o portal, tendo submetido mais de 40 mil pedidos por esta via. 

REFORÇO DO RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES LOCAIS 

A EDP Distribuição tem mantido uma ação de proximidade com os seus parceiros locais através do apoio a diversas iniciativas das 
comunidades, de entre as quais se destaca a doação de viaturas usadas. Esta iniciativa, que utiliza a doação de viaturas usadas a corporações 
de bombeiros como uma oportunidade para capacitar stakeholders locais e reforçar o relacionamento da empresa com as autarquias e 
comunidades, foi uma vez mais ao encontro das expectativas das entidades beneficiárias, colmatando necessidades de stakeholders 
determinantes à atividade da empresa.  

Esta política de apoios está alinhada com a prática mecenática do Grupo EDP, em particular no que se refere a critérios de elegibilidade e 
exclusão. Assim, em 2019, o Conselho de Administração da EDP Distribuição decidiu entregar um total de 25 viaturas a 25 entidades 
beneficiárias. 

De sublinhar ainda que os corpos de bombeiros e outros serviços ligados à proteção civil são os grandes beneficiários desta iniciativa. Tal 
facto, destaca o forte investimento da empresa na defesa do património natural e capacitação dos atores locais na resposta a situações de 
emergência. 

3.7 FORNECEDORES 

A área de Gestão de Fornecedores da EDP Distribuição tem como principal objetivo garantir a aquisição de equipamentos, materiais e 
serviços técnicos necessários à construção e operação da rede, e ao serviço comercial prestado aos comercializadores e clientes, dentro 
dos prazos previstos, com elevada qualidade técnica, aos melhores preços, dentro das normas regulamentares e cumprindo todos os 
procedimentos estabelecidos na empresa (técnicos, processuais, ambientais, segurança). 

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

A Qualificação é fundamental para garantir que o fornecedor reúne as condições legais exigidas (obrigações com a Autoridade Tributária, à 
Segurança Social, Alvarás), cumpre os requisitos para um fornecimento de elevada qualidade e que seja mínimo o risco de falha no 
fornecimento adjudicado, em todo o período de vigência do contrato. 

Os requisitos de qualificação são variáveis, adaptados ao mercado e ao grau de risco do produto/serviço em causa. Para além dos 
requisitos legais de admissibilidade, são também estabelecidos requisitos (sobretudo na prestação de serviços) ao nível de: 
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• Rácios financeiros; 

• Certificações (qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho); 

• Meios (estrutura, recursos humanos e equipamentos). 

Para suporte aos concursos de serviços e para aquisição de materiais para a rede de Distribuição são publicados SQF – Sistemas de 
Qualificação de Fornecedores e reconhecimentos de empresas, que podem ser consultados em  www.edpdistribuicao.pt. No ano de 2019, 
encontravam-se publicados 64 SQF, subdivididos em:    

• 58 SQF – para aquisição de materiais e equipamentos 

• 6 SQF – para aquisição de serviços. 

Adicionalmente encontram-se sistematicamente em vigor 3 processos para reconhecimento de empresas de serviços: 

• Realização por terceiros de trabalhos de construção de infraestruturas que irão integrar as redes de distribuição – Ramais de Uso 
Exclusivo até 30 metros; 

• Realização por terceiros de trabalhos de construção de infraestruturas que irão integrar as redes de distribuição – Classes de 
Obra; 

• Certificação das Condições Técnicas de Instalação de Redes de Comunicações Eletrónicas na Rede de Distribuição de BT da EDP 
Distribuição. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

No âmbito da contratação de materiais e equipamentos, no ano 2019, destacamos 7 áreas principais de atividade:  

• Fornecedores Qualificados – todos os fornecedores, de materiais e equipamentos correntes que integram a Rede Nacional de 
Distribuição, são objeto de qualificação ou avaliação técnica, estando desta forma assegurada a qualidade dos ativos da rede. 
Adquirimos a 75 fornecedores; 

• Contratação – realização de concursos que conduziram a uma adjudicação no valor de 57 milhões de euros, com uma poupança 
de 6,7%; 

• Aquisição – receção de 100 milhões de euros de materiais e equipamentos; 

• Controlo de qualidade – realização de ensaios de controlo de qualidade em fábrica, no armazém ou em laboratório no valor 749 
mil euros; 

• Stocks – finalização do ano de 2019 com cerca de 50 milhões de euros de existências, das quais cerca de 55% estão afetos a obras 
em construção; 

• Standardização – continuação do esforço de redução de variâncias de produtos, passando de 1.765 para 1.180 variâncias de 
produtos correntes, o que permite uma maior agilidade da cadeia de fabrico e logística; 

• Avaliação de Fornecedores – para promover a melhoria contínua e sustentabilidade aos fornecedores, avaliámos todos os 
fornecedores com contratos e fornecimentos em 2019. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  

Em 2019, as aquisições de serviços associadas à atividade operacional da EDP Distribuição ascenderam a 168 milhões em serviços técnicos 
(empreitadas e outros serviços) – adjudicados com recurso a 124 contratos estabelecidos com 61 fornecedores principais, que por sua vez 
subcontrataram parte desses serviços a 201 empresas (subcontratadas). 

Atualmente, a EDP Distribuição tem estabelecido contratos plurianuais e em regime de Empreitada Contínua, com empresas e 
agrupamentos de empresas, que asseguram construção, reparação e manutenção da rede de distribuição de energia elétrica, em todos os 
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níveis de tensão (alta (AT), média (MT) e baixa (BT) tensão, garantido os serviços de ligações de clientes, assistência técnica à rede e 
clientes, assistência técnica à rede de Iluminação Pública e leitura de equipamentos de contagem. Há também um outro conjunto de 
contratos transversais para serviços complementares necessários e de suporte à Rede de Distribuição, que atuam tanto em ativos de BT 
como de MT/AT. 

Estão em regime de Empreitada Contínua os contratos relativos às atividades nas Redes (AT, MT e BT) e Subestações em vigor até 30 de 
março de 2021, e para Trabalhos de Constituição e Renovação da Rede Secundária da Faixa de Gestão de Combustível e da Abertura e 
Manutenção de Faixas de Proteção de Linhas Aéreas, em vigor até 30 de junho de 2020. Estes contratos são responsáveis por 86% do 
investimento, num valor global de 145 milhões de euros por ano.  

Dado que o período de vigência dos contratos das Empreitadas Continuas está próximo do fim, no ano de 2019 iniciou-se uma revisão das 
peças dos Cadernos de Encargos, no sentido de viabilizar o estabelecimento de novos contratos nas datas previstas. Esta fase prévia ao 
lançamento dos procedimentos de negociação é crucial dada a abrangência financeira, legislativa, técnica e administrativa que estes 
contratos inserem, muito motivada pela constante e significativa evolução aos vários níveis i) tecnológico ii) contexto de mercado iii) 
contexto regulatório iv) condições de trabalho e competência dos técnicos. Desta forma, ao incorporamos todos esses aspetos, sem 
esquecer a adequação aos modelos organizativos em vigor, pretende-se garantir, que no futuro, sejam capturadas todas as eficiências 
financeiras e operacionais previstas e desejadas. 

3.8 INOVAÇÃO 

3.8.1 INOVGRID 

O Projeto Inovgrid tem vindo a enquadrar e agrupar as necessidades de modernização da rede de distribuição, de integração da crescente 
produção descentralizada de energia renovável e de suporte a uma gestão mais eficiente da rede, bem como ao desenvolvimento de um 
conjunto de novos produtos e serviços, permitindo uma participação mais ativa do cliente e dos comercializadores, bem como a promoção 
da eficiência energética.  

A par com o objetivo de garantir a transição para uma plataforma de redes inteligentes através de campanhas estruturadas de instalação de 
DTC e de substituição de contadores convencionais por contadores inteligentes, a Direção de Operações Inovgrid é responsável por 
assegurar a gestão de todos os ativos de medição de energia da empresa, promover a integração das funcionalidades da tecnologia nos 
processos de negócio da empresa, definir e operacionalizar os sistemas de gestão e operação da plataforma de redes inteligentes e 
assegurar a resposta da plataforma às solicitações dos diversos agentes do mercado.  

A utilização exclusiva de contadores inteligentes em atividade corrente em substituição de contadores convencionais a partir de 2016 
sublinha o compromisso com a mudança de paradigma que permite a renovação progressiva de toda a infraestrutura de aquisição de dados 
de energia para locais de consumo até 41,4 kVA de potência contratada ou seja, a generalidade dos locais de consumo de baixa tensão, 
alargando assim a capacidade de telecontagem até há pouco apenas disponível para potências contratadas e níveis de tensão superiores. 

3.8.2 INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

A EDP Distribuição tem mantido uma forte aposta na inovação, disseminada por todas as suas unidades organizativas, com iniciativas e 
projetos focados nos desafios estratégicos da empresa, nos vários domínios temáticos e horizontes temporais relevantes para a sua 
atividade. Suportado no seu Sistema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (SGIDI), a empresa reforçou o seu foco numa 
gestão de inovação envolvente, alinhada e orientada para resultados. 

Reconhecendo a importância do envolvimento de um conjunto de stakeholders chave, a empresa tem estruturado a inovação em torno de 
três vetores: 1) conhecimento interno, ao nível das várias unidades organizativas e áreas de negócio 2) meio académico e científico 3) 
indústria, incluindo fornecedores de referência, congéneres ou mesmo startups. O ecossistema de inovação resultante desta abordagem 
integradora e holística, tem resultado em uma representação única da organização, dos seus desafios internos e da envolvente externa, 
permitindo percecionar tendências, influenciar mercado e potenciar a transformação do conhecimento especializado existente em valor 
para a empresa. 

Por forma a garantir um alinhamento com as melhores práticas de gestão de inovação, a empresa tem vindo a apostar na certificação do 
seu SGIDI, segundo a norma NP4457. Em 2018 foi conseguida recertificação para novo ciclo de três anos, com auditorias intermédias de 
acompanhamento anuais. Este esforço tem sido também dinamizador da evolução do processo de gestão de inovação interno, conferindo-
lhe maior rigor e uma estruturação mais sólida e consistente. 
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investimento, num valor global de 145 milhões de euros por ano.  

Dado que o período de vigência dos contratos das Empreitadas Continuas está próximo do fim, no ano de 2019 iniciou-se uma revisão das 
peças dos Cadernos de Encargos, no sentido de viabilizar o estabelecimento de novos contratos nas datas previstas. Esta fase prévia ao 
lançamento dos procedimentos de negociação é crucial dada a abrangência financeira, legislativa, técnica e administrativa que estes 
contratos inserem, muito motivada pela constante e significativa evolução aos vários níveis i) tecnológico ii) contexto de mercado iii) 
contexto regulatório iv) condições de trabalho e competência dos técnicos. Desta forma, ao incorporamos todos esses aspetos, sem 
esquecer a adequação aos modelos organizativos em vigor, pretende-se garantir, que no futuro, sejam capturadas todas as eficiências 
financeiras e operacionais previstas e desejadas. 

3.8 INOVAÇÃO 

3.8.1 INOVGRID 

O Projeto Inovgrid tem vindo a enquadrar e agrupar as necessidades de modernização da rede de distribuição, de integração da crescente 
produção descentralizada de energia renovável e de suporte a uma gestão mais eficiente da rede, bem como ao desenvolvimento de um 
conjunto de novos produtos e serviços, permitindo uma participação mais ativa do cliente e dos comercializadores, bem como a promoção 
da eficiência energética.  

A par com o objetivo de garantir a transição para uma plataforma de redes inteligentes através de campanhas estruturadas de instalação de 
DTC e de substituição de contadores convencionais por contadores inteligentes, a Direção de Operações Inovgrid é responsável por 
assegurar a gestão de todos os ativos de medição de energia da empresa, promover a integração das funcionalidades da tecnologia nos 
processos de negócio da empresa, definir e operacionalizar os sistemas de gestão e operação da plataforma de redes inteligentes e 
assegurar a resposta da plataforma às solicitações dos diversos agentes do mercado.  

A utilização exclusiva de contadores inteligentes em atividade corrente em substituição de contadores convencionais a partir de 2016 
sublinha o compromisso com a mudança de paradigma que permite a renovação progressiva de toda a infraestrutura de aquisição de dados 
de energia para locais de consumo até 41,4 kVA de potência contratada ou seja, a generalidade dos locais de consumo de baixa tensão, 
alargando assim a capacidade de telecontagem até há pouco apenas disponível para potências contratadas e níveis de tensão superiores. 

3.8.2 INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

A EDP Distribuição tem mantido uma forte aposta na inovação, disseminada por todas as suas unidades organizativas, com iniciativas e 
projetos focados nos desafios estratégicos da empresa, nos vários domínios temáticos e horizontes temporais relevantes para a sua 
atividade. Suportado no seu Sistema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (SGIDI), a empresa reforçou o seu foco numa 
gestão de inovação envolvente, alinhada e orientada para resultados. 

Reconhecendo a importância do envolvimento de um conjunto de stakeholders chave, a empresa tem estruturado a inovação em torno de 
três vetores: 1) conhecimento interno, ao nível das várias unidades organizativas e áreas de negócio 2) meio académico e científico 3) 
indústria, incluindo fornecedores de referência, congéneres ou mesmo startups. O ecossistema de inovação resultante desta abordagem 
integradora e holística, tem resultado em uma representação única da organização, dos seus desafios internos e da envolvente externa, 
permitindo percecionar tendências, influenciar mercado e potenciar a transformação do conhecimento especializado existente em valor 
para a empresa. 

Por forma a garantir um alinhamento com as melhores práticas de gestão de inovação, a empresa tem vindo a apostar na certificação do 
seu SGIDI, segundo a norma NP4457. Em 2018 foi conseguida recertificação para novo ciclo de três anos, com auditorias intermédias de 
acompanhamento anuais. Este esforço tem sido também dinamizador da evolução do processo de gestão de inovação interno, conferindo-
lhe maior rigor e uma estruturação mais sólida e consistente. 
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Em 2019 foi iniciado um projeto de elaboração de um roadmap de desenvolvimento tecnológico, para o horizonte temporal de 2025, com 
base nos objetivos definidos para esse horizonte. A primeira parte deste projeto foi realizada internamente, recorrendo a colaboradores 
das direções com maior envolvimento tecnológico, num trabalho muito abrangente e muito participado. No início de 2020 está prevista a 
finalização do projeto, com uma revisão final dos objetivos para 2025 e respetivo roadmap tecnológico e com a definição do modelo de 
governo que garanta o controlo da execução dos projetos e iniciativas que irão concretizando as linhas orientadoras do roadmap e que 
promova a sua revisão ao longo do tempo. 

A EDP Distribuição mantém ativo um vasto portfólio de projetos Investigação, Desenvolvimento e Inovação com tipologias, dimensão e 
objetivos diversos, que compreendem as necessidades de inovação tecnológica e de produto, de processos, organizacional e marketing. 
Com esse enquadramento, descreve-se seguidamente, de forma sumária, um conjunto de projetos representativos com desenvolvimentos 
relevantes em 2019, repartidos por três tipologias: eficiência operacional, ambiente e sustentabilidade e outras iniciativas. 

EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

A EDP Distribuição instalou, em final de 2015, a primeira solução de armazenamento de energia elétrica ligada à rede de média tensão, 
utilizando baterias estacionárias de iões de lítio, com uma potência de 472 kW e uma capacidade de armazenamento de 360 kWh. No 
âmbito do contributo do armazenamento da energia para a estratégia de inovação e eficiência energética, foi desenvolvido um esforço 
considerável de teste e implementação de funcionalidades com vista à sua adaptação para uso em vários casos de estudo de apoio à gestão 
de redes de distribuição, tanto em funcionamento isolado como integrado numa perspetiva de controlo mais alargada, incluindo, por 
exemplo, a inclusão diferenciadora no projeto H2020 SENSIBLE ou mais recentemente no projeto H2020 InteGrid.  

Durante o ano de 2016, imediatamente após a instalação do sistema e teste das funcionalidades originais do projeto, iniciou-se uma fase de 
desenvolvimento e análise de novos casos de uso e aperfeiçoamento e teste dos métodos da inteligência do sistema, com um enfoque 
especial na segurança de operação e automatismos de controlo.  

Já em 2018 implementou-se uma solução de monitorização da performance do sistema, que irá permitir retirar conclusões detalhadas 
sobre o funcionamento do sistema de armazenamento com vista a um maior detalhe na análise técnico-económica da utilização de 
armazenamento como apoio à gestão das redes de Distribuição. Esta iniciativa irá contribuir de forma decisiva para a recolha de dados 
essenciais para a avaliação de modelos de negócio para a exploração destas tecnologias, especialmente num momento no tempo em que o 
esforço de validação técnico das soluções de armazenamento já está consolidado, com evidências clara do seu potencial. Em 2019 surgiram 
outros projetos que utilizam este sistema de armazenamento diretamente ou que alavancam sobre o conhecimento gerado e competências 
adquiridas neste piloto, nomeadamente o projeto H2020 Integrid e o projeto Berlenga Sustentável. 

O sistema de armazenamento foi portanto um importante contributo para o novo paradigma de redes inteligentes, sendo a EDP 
Distribuição já reconhecida como pioneira com o projeto Inovgrid. O contexto atual das redes elétricas, marcado por desafios exigentes 
como a liberalização do mercado, a crescente penetração de produção distribuída, o aparecimento do regime de autoconsumo, o advento 
da mobilidade elétrica, a flexibilidade na procura e o papel cada vez mais ativo dos clientes das redes, reforça a necessidade de adoção de 
estratégias inovadoras e de tecnologias disruptivas na gestão da rede de distribuição. 

PROJETO PREVISÃO DE INCIDENTES NA REDE NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO 

Foi em 2018 que terminou a fase de desenvolvimento e iniciou-se a fase de testes e validação do projeto “Previsão de Incidentes na Rede 
Nacional de Distribuição”. Este projeto, iniciado em 2017, e desenvolvido em parceria com a empresa portuguesa SmartWatt 
(especializada no desenvolvimento de soluções de otimização para o setor energético) consiste na aplicação de algoritmos de Machine 
Learning com o objetivo de, com base nas previsões meteorológicas, fornecer uma previsão do número expectável de incidentes na rede de 
Alta e Média Tensão por área geográfica, com base no nível de risco associado. 

Os modelos desenvolvidos, com base em diversas fontes de informação, dotaram a EDP Distribuição de uma solução inovadora no apoio à 
tomada de decisão operacional, contribuindo de forma direta para a melhoria da Qualidade de Serviço através da alocação otimizada dos 
recursos no terreno. O piloto foi concluído em 2019, tendo este sistema sido integrado na atividade da empresa, sob o nome PredictivGrid. 

PROJECTO “REALIDADE AUMENTADA” 

Em 2018, Realidade Aumentada e Virtual foi um dos temas em grande destaque na EDP Distribuição. Apesar da tecnologia ser 
relativamente recente prevê-se um crescimento exponencial do uso desta no sector energético. Consciente da potencialidade desta 
tecnologia, em 2018, EDP Distribuição começou o ano com a realização de uma análise interna às oportunidades de aplicação da tecnologia 
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de realidade aumentada e virtual às suas atividades operacionais. Identificadas as atividades que mais poderiam beneficiar desta tecnologia 
foi lançado no final do ano um projeto piloto nesta temática com o objetivo de validar as potencialidades da tecnologia.  

Ao longo de 2019, concluiu-se a demonstração desta tecnologia no terreno, envolvendo equipas de manutenção em ambiente operacional 
e dois casos de uso de aplicação, prevendo-se a conclusão do projeto e análise de viabilidade de roll-out da solução desenvolvida já no 
primeiro trimestre de 2020. 

Neste piloto, que decorreu em 2019, foram avaliados os benefícios da utilização da realidade aumentada em tarefas simples como a 
assistência remota ou em tarefas mais complexas como a recolha de evidências ou apoio em tarefas de manutenção. 

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

LV WATCH – POC COMPUTER VISION NA BT 

Dada a importância que o controlo de vegetação junto à rede de distribuição tem vindo a assumir, a EDP Distribuição lançou no final de 
2019 uma iniciativa que pretende detetar anomalias e elementos da rede de baixa tensão. O objetivo desta iniciativa é filmar as rondas 
periódicas que são feitas à rede de baixa tensão através de uma camara instalada nos veículos e, posteriormente, analisar estas imagens 
automaticamente. A análise destes dados será feita com recurso a algoritmos de computer vision que têm a capacidade de identificar objetos 
e com isso gerar informação relevante.  

Dado o carácter inovador e disruptivo da solução proposta, optou-se por se realizar uma prova de conceito tecnológica focada em dois 
use cases principais, a deteção de vegetação que possa por em causa a segurança da rede BT e a identificação e geolocalização de apoios 
BT e luminárias. Pretende-se desta forma, adquirir informação que permita ter um conhecimento mais aprofundado do estado da rede de 
baixa tensão, melhorando a sua gestão e operação, diminuindo a ocorrência de avarias e aumentando a eficiência operacional. 

BERLENGA SUSTENTÁVEL 

A Ilha da Berlenga é uma área ambiental protegida classificada como reserva natural da UNESCO. No presente, o fornecimento de energia 
elétrica na Ilha, da responsabilidade da EDP Distribuição, é efetuado através de geradores a Diesel, implicando o transporte marítimo de 
cerca de 15.000 Litros anuais, o que sem dúvida representa poluição do ar e um considerável risco ambiental.  

O projeto da Berlenga irá tornar a Ilha da Berlenga aproximadamente 100% sustentável através da instalação de um sistema baseado em 
fontes de energia renovável (fotovoltaico), armazenamento de energia, reconfiguração da rede local e gestão da procura.  Os principais 
desafios do projeto para 2019 foram o dimensionamento do mix de geração do sistema, o lançamento da execução do projeto, e o 
alinhamento de stakeholders para estabelecer todo o enquadramento legal, regulatório e ambiental necessário. 

OUTRAS INICIATIVAS 

PROJETO MONITORIZAÇÃO DE REDES BT 

A EDP Distribuição iniciou em 2018, em conjunto com um parceiro externo, o desenvolvimento duma solução de monitorização de redes 
de BT com base na aplicação de sensores IoT e cloud computing. O projeto piloto tem como objetivo ganhar conhecimento desta parte da 
rede onde é espectável que nos próximos anos seja alvo de grandes desafios, nomeadamente o aumento de veículos elétricos, proliferação 
de prosumers, ou a gestão de ativos.  

Os principais Use Case considerados foram a deteção de avarias na BT em tempo real, medição da qualidade de energia, correto 
mapeamento do cadastro de ativos BT e balanço energético. No final de 2019 foram apresentados os principais resultados do projeto, 
tendo-se concluido que existe um enorme potencial para a escalabilidade desta solução para um numero considerável de postos de 
transformação da rede nacional de distribuição, com vista a um melhor conhecimento da rede BT, combate as perdas e melhoria da 
qualidade de serviço neste nivel de tensão. 

DIGITALIZAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS 

Os cada vez mais frequentes e extremos fenómenos atmosféricos com impacto na rede de distribuição, têm vindo a exigir o uso intensivo 
de geradores de emergência com vista à minimização das consequências desses fenómenos, contribuindo para uma maior segurança de 
abastecimento de energia elétrica. Desde 2018 que a EDP Distribuição tem vindo a desenvolver uma iniciativa para monitorizar ativos 
móveis de fornecimento de energia, como são as centrais móveis e os geradores móveis de socorro.  
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de realidade aumentada e virtual às suas atividades operacionais. Identificadas as atividades que mais poderiam beneficiar desta tecnologia 
foi lançado no final do ano um projeto piloto nesta temática com o objetivo de validar as potencialidades da tecnologia.  

Ao longo de 2019, concluiu-se a demonstração desta tecnologia no terreno, envolvendo equipas de manutenção em ambiente operacional 
e dois casos de uso de aplicação, prevendo-se a conclusão do projeto e análise de viabilidade de roll-out da solução desenvolvida já no 
primeiro trimestre de 2020. 

Neste piloto, que decorreu em 2019, foram avaliados os benefícios da utilização da realidade aumentada em tarefas simples como a 
assistência remota ou em tarefas mais complexas como a recolha de evidências ou apoio em tarefas de manutenção. 

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

LV WATCH – POC COMPUTER VISION NA BT 

Dada a importância que o controlo de vegetação junto à rede de distribuição tem vindo a assumir, a EDP Distribuição lançou no final de 
2019 uma iniciativa que pretende detetar anomalias e elementos da rede de baixa tensão. O objetivo desta iniciativa é filmar as rondas 
periódicas que são feitas à rede de baixa tensão através de uma camara instalada nos veículos e, posteriormente, analisar estas imagens 
automaticamente. A análise destes dados será feita com recurso a algoritmos de computer vision que têm a capacidade de identificar objetos 
e com isso gerar informação relevante.  

Dado o carácter inovador e disruptivo da solução proposta, optou-se por se realizar uma prova de conceito tecnológica focada em dois 
use cases principais, a deteção de vegetação que possa por em causa a segurança da rede BT e a identificação e geolocalização de apoios 
BT e luminárias. Pretende-se desta forma, adquirir informação que permita ter um conhecimento mais aprofundado do estado da rede de 
baixa tensão, melhorando a sua gestão e operação, diminuindo a ocorrência de avarias e aumentando a eficiência operacional. 

BERLENGA SUSTENTÁVEL 

A Ilha da Berlenga é uma área ambiental protegida classificada como reserva natural da UNESCO. No presente, o fornecimento de energia 
elétrica na Ilha, da responsabilidade da EDP Distribuição, é efetuado através de geradores a Diesel, implicando o transporte marítimo de 
cerca de 15.000 Litros anuais, o que sem dúvida representa poluição do ar e um considerável risco ambiental.  

O projeto da Berlenga irá tornar a Ilha da Berlenga aproximadamente 100% sustentável através da instalação de um sistema baseado em 
fontes de energia renovável (fotovoltaico), armazenamento de energia, reconfiguração da rede local e gestão da procura.  Os principais 
desafios do projeto para 2019 foram o dimensionamento do mix de geração do sistema, o lançamento da execução do projeto, e o 
alinhamento de stakeholders para estabelecer todo o enquadramento legal, regulatório e ambiental necessário. 

OUTRAS INICIATIVAS 

PROJETO MONITORIZAÇÃO DE REDES BT 

A EDP Distribuição iniciou em 2018, em conjunto com um parceiro externo, o desenvolvimento duma solução de monitorização de redes 
de BT com base na aplicação de sensores IoT e cloud computing. O projeto piloto tem como objetivo ganhar conhecimento desta parte da 
rede onde é espectável que nos próximos anos seja alvo de grandes desafios, nomeadamente o aumento de veículos elétricos, proliferação 
de prosumers, ou a gestão de ativos.  

Os principais Use Case considerados foram a deteção de avarias na BT em tempo real, medição da qualidade de energia, correto 
mapeamento do cadastro de ativos BT e balanço energético. No final de 2019 foram apresentados os principais resultados do projeto, 
tendo-se concluido que existe um enorme potencial para a escalabilidade desta solução para um numero considerável de postos de 
transformação da rede nacional de distribuição, com vista a um melhor conhecimento da rede BT, combate as perdas e melhoria da 
qualidade de serviço neste nivel de tensão. 

DIGITALIZAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS 

Os cada vez mais frequentes e extremos fenómenos atmosféricos com impacto na rede de distribuição, têm vindo a exigir o uso intensivo 
de geradores de emergência com vista à minimização das consequências desses fenómenos, contribuindo para uma maior segurança de 
abastecimento de energia elétrica. Desde 2018 que a EDP Distribuição tem vindo a desenvolver uma iniciativa para monitorizar ativos 
móveis de fornecimento de energia, como são as centrais móveis e os geradores móveis de socorro.  
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O objetivo destas iniciativas é ter um maior conhecimento sobre a operação dos mesmos e assim garantir uma melhor coordenação nas 
atividades dos diferentes intervenientes na gestão da rede, com especial interesse e relevância em situações de regime perturbado, 
possibilitando por exemplo uma melhor noção dos tempos de restabelecimento de energia elétrica. Em 2019 concluiu-se o projeto piloto, 
testando-se em ativos móveis da propriedade da EDP Distribuição, e em ativos da propriedade de prestadores de serviço especializados no 
fornecimento destes equipamentos. 

PROJETO CLIENTID 

A EDP Distribuição lançou em 2019, em conjunto com um parceiro externo, uma iniciativa que contempla ferramentas de data analytics e 
inteligência artificial para o tratamento de fontes de dados relativos à experiência de cliente. A iniciativa contempla numa primeira fase o 
desenvolvimento de metodologias para a classificação automática das solicitações; o mapeamento das causas-raiz das reclamações junto 
com o seu respetivo impacto e uma apresentação visual e interativa. 

Aprofundando o conhecimento do cliente será lançada uma segunda fase onde será abordada uma análise preditiva do comportamento dos 
clientes que permitirá criar planos de atuação proativos com aumento dos índices de resolução no primeiro contacto e principalmente 
garantindo um maior alinhamento com as suas necessidades, caminhando no sentido de oferecer uma experiência de cliente completa e de 
padrão elevado. 

O objetivo global, portanto, é tornar mais proativa a interação com o cliente identificando constrangimentos internos e externos 
existentes e antecipar o seu comportamento de forma a suportar uma ação mais ágil e com maior qualidade. 

PROJETO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Em 2019 iniciou-se o projeto “Inteligência Artificial Aplicada à Gestão da Rede de Distribuição” em parceria com o INESC-TEC. Este 
projeto pretende recorrer a técnicas de inteligência artificial, para que com base em histórico e treino seja possível automatizar e otimizar 
as decisões dos operadores dos centros de despacho aquando da ocorrência de um incidente na RND. 

Com foco na qualidade de serviço o projeto tem como principal desafio a redução da carga cognitiva dos operadores (minimizando o 
volume de informação que lhes é apresentada) melhorando as decisões dos operadores com sugestões de atuação. Subjacente a este 
projeto pretende-se criar uma ferramenta de inteligência artificial que mantenha o utilizar no controlo desta forma facilitando a adoção 
deste tipo de tecnologias. 

CARREGAMENTO INTELIGENTE DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 

O crescimento do número de veículos elétricos esperado para os próximos anos implicará importantes necessidades de investimento, 
sobretudo nas redes de Baixa Tensão e nas infraestruturas dos edifícios. O carregamento inteligente de veículos elétricos pode mitigar 
substancialmente estas necessidades de investimento e aproveitar a flexibilidade das baterias dos veículos elétricos para os tornar ativos 
valiosos para todo o sistema elétrico.  

A EDP Distribuição lançou em 2019 um projeto piloto para testar e demonstrar a tecnologia de carregamento inteligente de veículos 
elétricos, no seu edifício de São Sebastião, em Setúbal, com o objetivo de identificar os benefícios, desafios e alterações regulatórias 
necessárias ao rápido desenvolvimento desta tecnologia. 

TELEGESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

No âmbito do projeto europeu InteGrid, a EDP Distribuição tem vindo a desenvolver, desde 2018, o sistema de telegestão de Iluminação 
Pública FlexIP. O FlexIP vem modernizar a rede de iluminação pública e permitir uma maior eficiência energética e qualidade de serviço. 

Este carateriza-se por ser um sistema aberto, interoperável e modular. Foi criado a pensar no envolvimento com os Municípios e permite a 
integração de diversas funcionalidades que suportam as necessidades das “Cidades Inteligentes”, sendo um sistema com flexibilidade para se 
adaptar às futuras evoluções tecnológicas. 

No âmbito dos objetivos do projeto InteGrid, o FlexIP demonstra ainda o potencial da iluminação pública enquanto fonte de flexibilidade 
para o sistema elétrico. Ao longo do ano 2019 foi instalado e testado um piloto do FlexIP na aldeia do Samouco, em Alcochete, tendo sido 
possível demonstrar as poupanças acrescidas associadas a este sistema. 
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3.8.3 CONETIVIDADE, AUTOMAÇÃO, IOT E CIBERSEGURANÇA 

PROGRAMA CONNECT 

Respondendo às necessidades de conetividade na automação e operação digital da rede da EDP Distribuição, o Programa Connect definiu a 
estratégia para assegurar a transferência de informação necessária, com a performance e segurança exigidas a uma atividade de elevada 
criticidade, desenvolvendo uma abordagem holística e integrada que contempla quatro domínios: 

• Rede de Core, de elevada capacidade e performance, alavancada nos 7.000 km de cabos de Fibra Ótica da EDP Distribuição, 
abrangendo 555 locais, que incluem 419 Subestações, 2 Data Centers e outras instalações e edifícios técnicos relevantes; 

• Rede de Acesso, que recorre a tecnologias e serviços wireless, nomeadamente para cobertura dos ativos MT e comunicações 
das equipas afetas às operações no terreno; 

• Rede Local, que identifica, otimiza e estabelece soluções dirigidas às comunicações com os ativos da rede BT; 

• Centro Integrado de Supervisão, que materializa um modelo técnico e operacional que garante end-to-end, de forma 
integrada e proactiva, a disponibilidade, performance, qualidade e segurança dos ativos tecnológicos e da entrega dos respetivos 
serviços. 

O projeto de implementação da nova Rede Core de comunicações da EDP Distribuição, uma infraestrutura de telecomunicações assente 
em tecnologia IP-MPLS (Internet Protocol – MultiProtocol Label Switching) que garante a ligação das instalações mais críticas da RND aos 
sistemas centrais da EDPD, culminou no período, garantindo o suporte dos serviços de conetividade IP na totalidade dos seus 555 pontos 
de presença, com destaque para a resposta aos serviços legacy em 179 locais desses locais. Esta nova rede garante larguras de banda 
superiores a 1Gbps, com gestão da qualidade de serviço e segregação de tráfego, sendo operada pelas equipas internas da EDP 
Distribuição, que no seu conjunto, tecnologia e operação, satisfazem as características, os controlos e processos necessários à melhoria 
continua e à gestão dos riscos de cibersegurança. 

No domínio da Rede de Acesso, prosseguindo o objetivo de melhoria da resiliência e da capacitação de serviço das comunicações digitais 
de elevada cobertura geográfica, em tecnologia wireless, procedeu-se à elaboração dos requisitos técnicos e económicos aplicáveis à 
aquisição, implementação e exploração de uma operação privada de serviço móvel (PVNO – Private Virtual Mobile Operator) que recorrerá 
às ofertas de Rede dos três operadores móveis nacionais, maximizando assim a resiliência dos serviços e promovendo um permanente 
incentivo à melhoria da qualidade de serviço e à inovação dos mesmos. Ainda em 2019, procedeu-se a uma primeira consulta ao mercado, 
que veio a identificar a oportunidade de otimizar os requisitos técnico-económicos que, pelos condicionalismos inerentes ao Código da 
Contratação Pública, motivaram a decisão de proceder ao lançamento de um novo procedimento de consulta em 2020. 

Ainda neste domínio, manteve-se o acompanhamento da envolvente 5G, do seu desenvolvimento técnico, capacitação de serviço e 
projeção dos futuros modelos de operação baseados em tecnologia 5G, antecipando-se a sua resposta e adequação aos requisitos de 
conetividade e resiliência dos novos e futuros use cases no âmbito das smart-grids.  

Ao nível da Rede Local, deu-se continuidade ao processo de identificação e de avaliação das tendências tecnológicas e de estandardização, 
reforçando-se o portfólio de tecnologias e de serviços de conetividade considerados aptos à construção das soluções de IoT (Internet of 
Things), com o objetivo de assegurar a satisfação dos requisitos funcionais, a adequação ao ambiente Industrial Crítico e de Cibersegurança 
e à integração em plataformas de escala, com recurso a automação e orquestração do ciclo de vida dos serviços e ativos.  A parceria 
estratégica estabelecida com o INESC-TEC, permite desenvolver e consolidar as condições de arquitetura, os standards e opções técnicas 
particulares, preparando-a para a futura especificação, contratação e exploração destes ecossistemas emergentes, nomeadamente o NB-
IoT (Narrow Band – IoT) e de WIFI. 

Destaque final para o contínuo desenvolvimento do modelo operativo do Centro Integrado de Supervisão, focado na Operação de 
Serviços Críticos, com a sistematização dos processos de monitorização e resposta a incidentes técnicos e de cibersegurança, 
prosseguindo uma estratégia proativa de melhoria contínua e de garantia de serviço. 

BIG DATA & OT DATA LAKE 

Em 2019 a EDP Distribuição preparou e dinamizou a implementação de um Data Lake OT impulsionado pelo desenvolvimento de novos 
modelos de negócio e recorrendo a novas abordagens de gestão de dados que permitem o apoio à decisão em near real time, a automação 
de operações, preservando as características de segurança e de perímetro requeridas pelo contexto de Infraestrutura de Informação 
Crítica (IIC). 
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3.8.3 CONETIVIDADE, AUTOMAÇÃO, IOT E CIBERSEGURANÇA 

PROGRAMA CONNECT 

Respondendo às necessidades de conetividade na automação e operação digital da rede da EDP Distribuição, o Programa Connect definiu a 
estratégia para assegurar a transferência de informação necessária, com a performance e segurança exigidas a uma atividade de elevada 
criticidade, desenvolvendo uma abordagem holística e integrada que contempla quatro domínios: 

• Rede de Core, de elevada capacidade e performance, alavancada nos 7.000 km de cabos de Fibra Ótica da EDP Distribuição, 
abrangendo 555 locais, que incluem 419 Subestações, 2 Data Centers e outras instalações e edifícios técnicos relevantes; 

• Rede de Acesso, que recorre a tecnologias e serviços wireless, nomeadamente para cobertura dos ativos MT e comunicações 
das equipas afetas às operações no terreno; 

• Rede Local, que identifica, otimiza e estabelece soluções dirigidas às comunicações com os ativos da rede BT; 

• Centro Integrado de Supervisão, que materializa um modelo técnico e operacional que garante end-to-end, de forma 
integrada e proactiva, a disponibilidade, performance, qualidade e segurança dos ativos tecnológicos e da entrega dos respetivos 
serviços. 
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sistemas centrais da EDPD, culminou no período, garantindo o suporte dos serviços de conetividade IP na totalidade dos seus 555 pontos 
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Contratação Pública, motivaram a decisão de proceder ao lançamento de um novo procedimento de consulta em 2020. 

Ainda neste domínio, manteve-se o acompanhamento da envolvente 5G, do seu desenvolvimento técnico, capacitação de serviço e 
projeção dos futuros modelos de operação baseados em tecnologia 5G, antecipando-se a sua resposta e adequação aos requisitos de 
conetividade e resiliência dos novos e futuros use cases no âmbito das smart-grids.  

Ao nível da Rede Local, deu-se continuidade ao processo de identificação e de avaliação das tendências tecnológicas e de estandardização, 
reforçando-se o portfólio de tecnologias e de serviços de conetividade considerados aptos à construção das soluções de IoT (Internet of 
Things), com o objetivo de assegurar a satisfação dos requisitos funcionais, a adequação ao ambiente Industrial Crítico e de Cibersegurança 
e à integração em plataformas de escala, com recurso a automação e orquestração do ciclo de vida dos serviços e ativos.  A parceria 
estratégica estabelecida com o INESC-TEC, permite desenvolver e consolidar as condições de arquitetura, os standards e opções técnicas 
particulares, preparando-a para a futura especificação, contratação e exploração destes ecossistemas emergentes, nomeadamente o NB-
IoT (Narrow Band – IoT) e de WIFI. 

Destaque final para o contínuo desenvolvimento do modelo operativo do Centro Integrado de Supervisão, focado na Operação de 
Serviços Críticos, com a sistematização dos processos de monitorização e resposta a incidentes técnicos e de cibersegurança, 
prosseguindo uma estratégia proativa de melhoria contínua e de garantia de serviço. 

BIG DATA & OT DATA LAKE 

Em 2019 a EDP Distribuição preparou e dinamizou a implementação de um Data Lake OT impulsionado pelo desenvolvimento de novos 
modelos de negócio e recorrendo a novas abordagens de gestão de dados que permitem o apoio à decisão em near real time, a automação 
de operações, preservando as características de segurança e de perímetro requeridas pelo contexto de Infraestrutura de Informação 
Crítica (IIC). 
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Atualmente, a evolução tecnológica, as comunicações, a digitalização e a capacidade de lidar com grandes volumes de dados operacionais 
em tempo real abrem a possibilidade ao Operador de Rede de Distribuição (ORD) de ter as ferramentas necessárias para explorar a rede 
de uma forma mais ativa. O Data Lake OT potencia estas ferramentas alimentando-as com os dados operacionais em near real time, 
protegendo os sistemas mais crítico da operação (ex.: SCADA) de acessos múltiplos que aumentariam o risco de perda de performance e 
de quebras de cibersegurança. 

DATA CENTER RESILIENCE 

A progressiva digitalização e automação da rede elétrica suporta-se numa Infraestrutura de Informação Crítica (IIC), integrando uma 
arquitetura aplicacional e computacional compatível com a crescente complexidade e exigência e uma infraestrutura de alojamento (Data 
Center) com adequadas características de segurança, disponibilidade e resiliência.  

Para prover a evolução e melhoria destas condições, num contexto de crescente exigência de controlos ciberfisícos e para alavancar 
o suporte a mecanismos avançados de Disaster Recovery (DR), a EDP Distribuição concebeu e desencadeou um Programa de Modernização 
dos seus principais Data Center e das funções transversais aos mesmos, nomeadamente:  

• Adoção de novo Data Center em substituição de infraestruturas legacy, assegurando a melhoria das infraestruturas, com uma 
classificação Tier III do Uptime Institute, envolvendo a relocalização geográfica e migração de infraestruturas de computação e de 
sistemas. Esta classificação é relevante para a diretiva europeia NIS (Network and Informação Security) e também potencia a 
melhoria dos controlos da norma ISO 27001;  

• Evolução de um segundo Data Center, promovendo a evolução tecnológica e o alinhamento destas duas infraestruturas principais, 
implementado uma nova arquitetura de virtualização e conetividade, passando de “2 locais físicos e 2 Data Centers” para “1 Data 
Center virtual em 2 locais físicos”, aumentando assim a resiliência da infraestrutura a falhas e diminuindo o impacto destas nos 
processos suportados; 

• Revisão e reforço das infraestruturas de comunicações dos operadores públicos que a par da Rede Privativa da EDP Distribuição 
asseguram a conetividade com estes Data Center. 

Em 2019 foram elaboradas e desencadeadas as consultas ao mercado para este programa, prevendo-se a sua conclusão em 2020. 

ADVANCED DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM (ADMS) 

A tendência mundial para sistemas da condução da rede elétrica é a integração dos vários componentes da operação de rede (SCADA, 
OMS, WFM), tradicionalmente separados, numa única plataforma que gere de forma integrada todos os aspetos da gestão de rede. Essa 
plataforma é designada de ADMS (Advanced Distribution Management System). 

O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC2030) e o Roteiro de Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) preveem a eletrificação 
do consumo de energia o que esta irá aumentar a importância, já de si elevada, do setor elétrico para o país traduzindo-se numa pressão 
para alcançar níveis superiores de qualidade de serviço. Estas alterações, associadas às preocupações com o aumento da eficiência e a 
redução de custos, impedem que a rede possa continuar a funcionar num modelo “business as usual”, o que irá implicar uma componente 
mais preponderante do Despacho da rede para prever e solucionar preventivamente constrangimentos. 

Em 2019, a EDP Distribuição desenvolveu o estudo, use cases e análises de mercado com vista a responder aos desafios descritos acima, 
tomando a decisão de proceder à implementação de uma solução ADMS que irá assim suportar, de forma integrada, a evolução do modelo 
de operação, correspondendo ao novo paradigma de Redes Inteligentes, adaptado à nova dinâmica de produção e de consumo, num 
Sistema energético com uma elevada dispersão e granularidade de produção de fontes renováveis. A adoção de um ADMS é precedida por 
uma preparação cuidada de arquitetura e sistemas que visam assegurar a flexibilidade, escalabilidade, resiliência, segurança e performance 
que um sistema de gestão da rede elétrica exige. 

AUTOMAÇÃO E IOT 

Em 2019 a EDP Distribuição dinamizou dois projetos de Self-Healing (SH) para a rede MT, abrangendo topologia aérea e subterrânea, 
focados no desenvolvimento e teste de um modelo arquitetural que possibilite a deteção, isolamento e reconfiguração automática da rede 
após incidente com interrupção de fornecimento de energia.  
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A arquitetura SH, integrada na evolução do paradigma de automação e condução de Rede, permitirá a redução da duração das 
interrupções e na redução de frequência e duração das cavas de tensão, contribuindo para uma operação da rede elétrica mais ágil, 
autónoma, eficiente e resiliente.  

Retomou-se o tema da sensorização MT/BT da rede de Distribuição, tendo como objetivo a monitorização end to end dos fluxos de 
energia da rede, numa abordagem de arquitetura de rede de edge e distribuída. 

Complementarmente, para corresponder à crescente digitalização ciberfísica que caracterizará o novo paradigma de Smart-Grids, num 
conceito de IoT de elevada heterogeneidade de ativos e de protocolos, com relações múltiplas dados/aplicações,  iniciou-se o estudo de 
arquitetura para uma plataforma IoT, de características adequadas à nossa realidade industrial, com a identificação dos standards e práticas 
não proprietárias que podem concorrer para a sua fundação, preservando a sua evolução tecnológica em ambiente competitivo sem lock-
ins. 

No domínio das plataformas, desenvolveu-se o estudo dos cenários de evolução dos recursos de computação no ambiente de subestação 
AT/MT, antecipando novos conceitos de arquitetura, que possam simultaneamente promover uma redução significativa de CAPEX e OPEX 
e alavancar novas oportunidades criadas pela transformação digital, disponibilizando recursos técnicos distribuídos, de qualidade adequada e 
num contexto de Edge Computing.  

Estes projetos enquadram-se na estratégia de evolução da digitalização da rede elétrica da EDP Distribuição e representam a materialização 
de dois vetores:  

• O papel da subestação AT/MT na arquitetura tecnológica da rede digital e a sua integração com o universo da rede MT/BT, com a 
introdução de funcionalidades mais avançadas de automação, a sensorização alavancada por via da IoT (Internet of Things) e a 
cibersegurança;  

• A arquitetura dos sistemas de controlo e comando da rede elétrica, com a digitalização a potenciar novos fluxos de informação, 
com uma camada avançada de computação a permitir atingir patamares superiores de agilidade, flexibilidade, escalabilidade e 
potencial de evolução combinando vários níveis de computação: central, cloud, fog, edge e local. 

Com a transformação digital da rede elétrica, a EDP Distribuição ambiciona explorar e alavancar novos domínios e ferramentas, incluindo a 
analítica avançada, a Inteligência Artificial (IA) e a IoT para a gestão mais autónoma e eficiente da rede, contribuindo para a sua operação 
numa sociedade mais eletrificada e conectada. 

SEGURANÇA E PRIVACIDADE DA SOLUÇÃO INOVGRID 

As redes inteligentes, suportadas numa infraestrutura tecnológica e de telecomunicações complexa e diferenciada, aumentam a exposição 
das Utilities às ciber-ameaças, representando risco que o negócio e a sociedade têm que acautelar. Complementarmente, o tema da 
Privacidade ganha especial relevância devido à recolha remota da informação de leituras do consumo dos clientes. Estes desafios, para além 
de tecnológicos, representam riscos elevados para a organização do ponto de vista regulatório: 

• Network and Information Security Directive (NIS D): Posiciona a EDP Distribuição como Operador de Serviços Essenciais, exigindo 
requisitos mínimos e a notificação de incidentes de cibersegurança (agosto 2018); 

• Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD): A recolha e processamento de dados pessoais no contexto das redes 
inteligentes exige a aplicação rigorosa de regras no seu tratamento (maio 2018). 

Por estas razões, a EDP Distribuição realizou, em conjunto com a European Network for Cyber Security (ENCS), uma avaliação de risco à 
arquitetura Inovgrid, que permitiu identificar as principais áreas de melhoria, de Cibersegurança e Privacidade e definir a estratégia 
adequada para o seu controlo e mitigação. 

A versão segura 2.0 da arquitetura e equipamentos do Inovgrid foi desenvolvida em parceria com os fornecedores da EDP Distribuição, 
encontrando-se a ser amplamente testada, numa perspetiva individual e integrada, procurando assegurar a conformidade técnica e a gestão 
de risco operacional. Prevê-se o início do roll-out da nova versão em 2020. 
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EE-ISAC (EUROPEAN ENERGY – INFORMATION SHARING & ANALYSIS CENTRE) 

O EE-ISAC é uma iniciativa concertada do setor da Smart Energy, para uma colaboração Internacional focada na segurança e resiliência da 
infraestrutura energética europeia face a ataques informáticos. A associação constitui-se como um centro de competência e de partilha de 
informação e eventos de cibersegurança, tendo os seguintes objetivos: 

• Desenvolver relações de confiança entre os Stakeholders da cadeia de valor da energia; 

• Partilhar dados e informação analítica de segurança entre diferentes trusted communities;  

• Potenciar o conhecimento através da partilha de experiência inter-pares na deteção e resposta a incidentes de cibersegurança; 

• Comparar e avaliar diferentes soluções de segurança na vertente tecnológica e operacional. 

A EDP Distribuição reforçou o profundo compromisso nesta associação, tendo integrado o seu Board, em conjunto com a Enel, 
E.ON/Innogy, Applied Risk e EPRI (Electric Power Research Institute). Esta participação assenta no reconhecimento que a cooperação e partilha 
generalizada de conhecimento entre os vários stakeholders do setor será fator crítico de sucesso para uma maior maturidade no 
desenvolvimento das capacidades de prevenção e resposta a ataques e ameaças sobre as infraestruturas críticas do setor da energia.  

PROGRAMA DE SEGURANÇA INTEGRADA CIBER-FÍSICA DE SUBESTAÇÕES 

As subestações representam ativos de elevada importância para a EDP Distribuição. Estes ativos integram os equipamentos elétricos e de 
potência, e também, crescentemente, os sistemas ciber-físicos e digitais que integram a tecnologia operacional de suporte à automação e 
operação da rede elétrica, essenciais na melhoria da QST (Qualidade de Serviço Técnica), ganho de eficiência operacional, e resposta aos 
desafios da transição energética. 

Na sequência da avaliação do risco ciber-físico foi definido o roadmap de implementação de controlos para o parque instalado da EDP 
Distribuição. Em 2019 arrancou a abordagem integrada a este desafio, estruturada no Programa de Segurança Integrada Ciber-física, que 
veicula a execução de um portfólio progressivo de projetos, de perímetro holístico, que permite a melhoria contínua da segurança ciber-
física das instalações, com expansão gradual ao parque instalado da EDP Distribuição. 

PROCURING SECURE DISTRIBUTION EQUIPMENT  

O Projeto Procuring Secure Distribution Equipment foi realizado em 2019 com a coordenação da European Network for Cyber Security (ENCS) e 
contou com a participação de 6 congéneres internacionais – Alliander, Enel, Enexis, EVN, Stedin e Tennet, constituindo um trabalho 
conjunto de definição de requisitos e arquiteturas de cibersegurança para os equipamentos de automação distribuída da rede de 
distribuição, e de desenvolvimento de metodologias de teste de conformidade a integrar em processo de procurement. Neste projeto, 
foram abordados os desafios da definição e implementação de requisitos de segurança para o processo de procurement e a exploração 
destes ativos ao longo do seu ciclo de vida. 
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3.9 FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO 

Após o termo do exercício, não estão identificadas ocorrências com repercussão relevante nos resultados ou na posição financeira da 
Empresa com referência a 31 de dezembro de 2019, ou que requeiram divulgação, tal como referido na nota 40 das notas anexas às 
demonstrações financeiras. 
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3.9 FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO 

Após o termo do exercício, não estão identificadas ocorrências com repercussão relevante nos resultados ou na posição financeira da 
Empresa com referência a 31 de dezembro de 2019, ou que requeiram divulgação, tal como referido na nota 40 das notas anexas às 
demonstrações financeiras. 
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ANEXO I  

NOTA FINAL 

O Conselho de Administração agradece a todos os colaboradores da Empresa que, com grande empenho e dedicação, permitiram que esta 
tivesse enfrentado com sucesso os desafios que o mercado lhe tem colocado. 

O Conselho manifesta particular apreço ao Revisor Oficial de Contas pela inteira disponibilidade demonstrada. 

 

Lisboa, 21 de fevereiro de 2020 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

João José Saraiva Torres 

 

 

 

Ângelo Manuel de Melo Sarmento 

 

 

 

Carlos Manuel Côrte-Real Alves Pereira 

 

 

 

João Pedro Soares Martins de Carvalho  
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ANEXO I  

NOTA FINAL 

O Conselho de Administração agradece a todos os colaboradores da Empresa que, com grande empenho e dedicação, permitiram que esta 
tivesse enfrentado com sucesso os desafios que o mercado lhe tem colocado. 

O Conselho manifesta particular apreço ao Revisor Oficial de Contas pela inteira disponibilidade demonstrada. 

 

Lisboa, 21 de fevereiro de 2020 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

João José Saraiva Torres 

 

 

 

Ângelo Manuel de Melo Sarmento 

 

 

 

Carlos Manuel Côrte-Real Alves Pereira 

 

 

 

João Pedro Soares Martins de Carvalho  
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ANEXO II  

BIOGRAFIA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

João José Saraiva Torres  

Data de Nascimento: 1957 

Estatuto: Independente 

 
CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO ATUAIS EM EMPRESAS DO GRUPO EDP: 

• Presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição – Energia, S.A. 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Internacional, S.A.” 

PRINCIPAIS POSIÇÕES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS:  

• Vice-Presidente da EDSO para Smart Grids, (desde julho de 2017) 

• Presidente da EDSO para Smart Grids, a associação europeia que representa os principais operadores de redes de distribuição de 
eletricidade (2013 a julho de 2017) 

• Diretor da ELECPOR, associação portuguesa das empresas do setor elétrico 

OUTRAS POSIÇÕES ANTERIORES: 

• Membro do Directing Comittee do CIRED (2005 – 2014) 

• Presidente do Conselho de Administração da EDP Valor, da Sãvida e da SCS (2003 – 2005), empresas cuja administração integrou 
a partir de 2002 

• Administrador da MRH, da EDP Imobiliária, da Edalpro (2002 – 2005) 

• Administrador da EDP Serviços e Edipombal (2002 – 2004)  

• Adjunto do Conselho de Administração da EDP (2001 – 2002) 

• Diretor dos Recursos Humanos na EDP (1998 – 2001) 

• Diretor dos Recursos Humanos na CPPE (1994 – 1997) 

• Subdiretor da Direção de Planeamento e Comercial na CPPE (1994 – 1997) 

• Cargos de chefia na Direção de Produção, na Central Termoelétrica do Carregado (1986 – 1994) 

• Cargos de topo na Produção e Distribuição de eletricidade, nas áreas de Saúde, Formação e Imobiliário, tendo liderado o projeto 
da criação da Empresa de serviços partilhados da EDP Valor 

FORMAÇÃO ACADÉMICA: 

• EDP Top Management Program no INSEAD em França (2005) 

• PDE na AESE (1997) 

• MBA em Gestão Industrial (1992) 

• Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico (1979)  
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Ângelo Manuel de Melo Sarmento 

Data de Nascimento: 1956 

Estatuto: Independente 
 

 
CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO ATUAIS EM EMPRESAS DO GRUPO EDP: 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Distribuição – Energia, S.A. 

• Membro do Conselho de Administração da Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. 

PRINCIPAIS POSIÇÕES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS: 

• Representante da EDP no Distribution & Market Facilitation Committee da EURELECTRIC (2008) 

• Presidente do Comité Português do CIRED e Membro do respetivo Directing Committee (2014) 

• Presidente do Conselho de Administração da EDP MOP – Operação de Pontos de Carregamento de Mobilidade Elétrica 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Inovação (2007-2018) 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Gás Distribuição, S.A. (2012-2017) 

• Membro do Conselho de Administração da O&M Serviços – Operação e Manutenção Industrial, S.A. 

OUTRAS POSIÇÕES ANTERIORES: 

• Membro do Conselho de Administração da Labelec (2006-2007) 

• Diretor do Despacho e Condução da EDP Distribuição (2000-2006) 

• Diretor da Direção de Exploração da LTE – Eletricidade de Lisboa e Vale do Tejo, acumulando com as mesmas funções na SLE - 
Eletricidade do Sul (1998-2000) 

• Subdiretor da Direção Técnica da LTE – Eletricidade de Lisboa e Vale do Tejo (1996-1998) 

• Responsável pelo Departamento de Exploração do Centro de Distribuição Lisboa da LTE – Eletricidade de Lisboa e Vale do Tejo 
(1989-1996) 

• Assistente no ISEL (1991-1996) 

• Assistente no IST (1980-1983) 

FORMAÇÃO ACADÉMICA: 

• EDP Top Management Program no INSEAD em França (2005) 

• PADE na AESE (2002) 

• Strategic Management Programme na Universitat Seminar Der Wirtechaft Schloss Gracht (1997) 

• Curso Geral de Gestão da Universidade Nova de Lisboa (1988) 

• Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica (Energia e Sistemas de Potência) pelo Instituto Superior Técnico (1980)  
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Ângelo Manuel de Melo Sarmento 

Data de Nascimento: 1956 

Estatuto: Independente 
 

 
CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO ATUAIS EM EMPRESAS DO GRUPO EDP: 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Distribuição – Energia, S.A. 

• Membro do Conselho de Administração da Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. 

PRINCIPAIS POSIÇÕES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS: 

• Representante da EDP no Distribution & Market Facilitation Committee da EURELECTRIC (2008) 

• Presidente do Comité Português do CIRED e Membro do respetivo Directing Committee (2014) 

• Presidente do Conselho de Administração da EDP MOP – Operação de Pontos de Carregamento de Mobilidade Elétrica 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Inovação (2007-2018) 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Gás Distribuição, S.A. (2012-2017) 

• Membro do Conselho de Administração da O&M Serviços – Operação e Manutenção Industrial, S.A. 

OUTRAS POSIÇÕES ANTERIORES: 

• Membro do Conselho de Administração da Labelec (2006-2007) 

• Diretor do Despacho e Condução da EDP Distribuição (2000-2006) 

• Diretor da Direção de Exploração da LTE – Eletricidade de Lisboa e Vale do Tejo, acumulando com as mesmas funções na SLE - 
Eletricidade do Sul (1998-2000) 

• Subdiretor da Direção Técnica da LTE – Eletricidade de Lisboa e Vale do Tejo (1996-1998) 

• Responsável pelo Departamento de Exploração do Centro de Distribuição Lisboa da LTE – Eletricidade de Lisboa e Vale do Tejo 
(1989-1996) 

• Assistente no ISEL (1991-1996) 

• Assistente no IST (1980-1983) 

FORMAÇÃO ACADÉMICA: 

• EDP Top Management Program no INSEAD em França (2005) 

• PADE na AESE (2002) 

• Strategic Management Programme na Universitat Seminar Der Wirtechaft Schloss Gracht (1997) 

• Curso Geral de Gestão da Universidade Nova de Lisboa (1988) 

• Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica (Energia e Sistemas de Potência) pelo Instituto Superior Técnico (1980)  
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Carlos Manuel Côrte-Real Alves Pereira 

Data de Nascimento: 1965 

Estatuto: Independente 

 
 

CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO ATUAIS EM EMPRESAS DO GRUPO EDP: 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Distribuição – Energia, S.A. 

PRINCIPAIS POSIÇÕES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS: 

• Presidente do Conselho Fiscal do IEP – Instituto Eletrotécnico Português (2012–2015) 

OUTRAS POSIÇÕES ANTERIORES: 

• Diretor de Negócio da UNGE – Unidade de Negócios de Gestão de Energia, da EDP–Energias de Portugal, S.A. (2005-2012); 

• Diretor do GAN – Gabinete de Análise de Negócios e Acompanhamento de Projetos, da EDP–Energias de Portugal, S.A. (2003-
2005); 

• Assessor de Administração na EDP–Energias de Portugal, S.A. (2002-2003); 

• Diretor da Área de Project Finance e de Corporate Finance no Banco de Negócios Argentária (atual grupo BBVA) (1996-2002); 

• Subdiretor da Área Financeira e Controller Nutrinveste–SGPS, S.A. (1994-1996); 

• Analista Sénior no Departamento de Corporate Finance da Incofina – Sociedade de Investimentos, S.A. (1990-1992); 

• Analista Financeiro na Gestifundo – SGFIM, S.A. (1988-1990) 

• Administrador não Executivo do OMIE – Operador del Mercado Ibérico de Energia (Polo Español), S.A. (2011-2012); 

• Administrador não Executivo do OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Polo Português), SGMR, S.A. (2011–2012); 

• Administrador não Executivo da Portsines – Terminal Multi Purpose de Sines S.A. (2005-2012) 

FORMAÇÃO ACADÉMICA: 

• MBA no INSEAD, Fontainebleau – França (1993) 

• Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa (1988) 
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João Pedro Soares Martins de Carvalho 

Data de Nascimento: 1977 

Estatuto: Independente 
 

 
CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO ATUAIS EM EMPRESAS DO GRUPO EDP: 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Distribuição – Energia, S.A. 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Inovação, S.A. 

PRINCIPAIS POSIÇÕES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS: 

• Diretor de Planeamento, Controlo e Desenvolvimento Negócio da EDP Distribuição (2013-2018)  

• Responsável pela Unidade de Desenvolvimento de Renovação das Concessões de Baixa Tensão (2015-2018) 

• Vogal do Conselho Fiscal da Certiel, em representação da EDP Distribuição (2015-2017) 

• Presidente do Conselho Fiscal da Certiel, em representação da EDP Distribuição (2013-2015) 

OUTRAS POSIÇÕES ANTERIORES: 

• Diretor de Planeamento e Controlo de Gestão da EDP Distribuição (2010 -2013) 

• Representante da EDP Distribuição na Task-Force for Smart Grids da Comissão Europeia (2014) 

• Consultor da McKinsey & Company (2000-2010) 

FORMAÇÃO ACADÉMICA: 

• MBA pela Harvard Business School da Universidade de Harvard (2005) 

• Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (2000)  
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João Pedro Soares Martins de Carvalho 

Data de Nascimento: 1977 

Estatuto: Independente 
 

 
CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO ATUAIS EM EMPRESAS DO GRUPO EDP: 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Distribuição – Energia, S.A. 

• Membro do Conselho de Administração da EDP Inovação, S.A. 

PRINCIPAIS POSIÇÕES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS: 

• Diretor de Planeamento, Controlo e Desenvolvimento Negócio da EDP Distribuição (2013-2018)  

• Responsável pela Unidade de Desenvolvimento de Renovação das Concessões de Baixa Tensão (2015-2018) 

• Vogal do Conselho Fiscal da Certiel, em representação da EDP Distribuição (2015-2017) 

• Presidente do Conselho Fiscal da Certiel, em representação da EDP Distribuição (2013-2015) 

OUTRAS POSIÇÕES ANTERIORES: 

• Diretor de Planeamento e Controlo de Gestão da EDP Distribuição (2010 -2013) 

• Representante da EDP Distribuição na Task-Force for Smart Grids da Comissão Europeia (2014) 

• Consultor da McKinsey & Company (2000-2010) 

FORMAÇÃO ACADÉMICA: 

• MBA pela Harvard Business School da Universidade de Harvard (2005) 

• Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (2000)  
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ANEXO III  

INTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS POR TITULARES DE ÓRGÃO DE GESTÃO DA EDP 
DISTRIBUIÇÃO 

POSIÇÃO ACIONISTA DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (ARTº 
447º, Nº 5, DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS) 

Participações que os membros dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade detêm na EDP – Energias de Portugal, S.A., Holding 
do Grupo no qual se integra a EDP Distribuição – Energia, S.A., e na EDP Renováveis, S.A.: 

Ações da EDP Detidas por Titulares dos Órgãos Sociais da EDP Distribuição 

Anexo referido no nº 5 do artigo 447º do CSC 
    

       

  MOVIMENTOS EM 
2019 

PREÇO 
MÉDIO 

AQUISIÇÃO 
(€)  

PREÇO 
MÉDIO 

ALIENAÇÃO 
(€)  

SALDO 
(Nº AÇÕES) 

31/12/2019  

SALDO 
(Nº AÇÕES) 

31/12/2018    COMPRAS VENDAS 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO           

João José Saraiva Torres - - - - 30 852 30 852 

Ângelo Manuel de Melo 
Sarmento 

505(1) - 3,36 - 505 0 

Carlos Manuel Côrte-Real Alves 
Pereira 

- - - - 0 0 

João Pedro Soares Martins de 
Carvalho 

- - - - 0 0 

(1) TRANSAÇÃO REALIZADA PELO CÔNJUGE  
 

Obrigações da EDP detidas por Titulares dos Órgãos Sociais da EDP Distribuição 

Anexo referido no nº 5 do Artigo 447º do CSC 
    

       

  MOVIMENTOS EM 
2019 

PREÇO 
MÉDIO 

AQUISIÇÃO 
(€)  

PREÇO 
MÉDIO 

ALIENAÇÃO 
(€)  

SALDO 
(Nº 

OBRIGAÇÕES) 
31/12/2019  

SALDO 
(Nº 

OBRIGAÇÕES) 
31/12/2018    COMPRAS VENDAS 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO           

João José Saraiva Torres - - - - 0 0 

Ângelo Manuel de Melo 
Sarmento 

- - - - 0 0 

Carlos Manuel Côrte-Real Alves 
Pereira 

- - - - 0 0 

João Pedro Soares Martins de 
Carvalho 

- - - - 0 0 
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Ações da EDP Renováveis detidas por Titulares dos Órgãos Sociais da EDP Distribuição 

Anexo referido no nº 5 do Artigo 447º do CSC 
    

       

  MOVIMENTOS EM 
2019 

PREÇO 
MÉDIO 

AQUISIÇÃO 
(€)  

PREÇO 
MÉDIO 

ALIENAÇÃO 
(€)  

SALDO 
(Nº AÇÕES) 

31/12/2019  

SALDO 
(Nº AÇÕES) 

31/12/2018    COMPRAS VENDAS 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO           

João José Saraiva Torres - - - - 0 0 

Ângelo Manuel de Melo 
Sarmento - - - - 0 0 

Carlos Manuel Côrte-Real Alves 
Pereira - - - - 0 0 

João Pedro Soares Martins de 
Carvalho - - - - 0 0 

 

AÇÕES PRÓPRIAS (NOS TERMOS DOS ARTIGOS 66º ALÍNEA D) E 325º-A Nº1 DO CÓDIGO DAS 
SOCIEDADES COMERCIAIS) 

Durante o exercício de 2019, a EDP Distribuição não adquiriu nem alienou ações próprias. A 31 de dezembro de 2019, a EDP Distribuição 
não era detentora de ações próprias. 

AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS A NEGÓCIOS ENTRE A SOCIEDADE E OS SEUS ADMINISTRADORES 
(NOS TERMOS DOS ARTIGOS 66º ALÍNEA E) E 397º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS) 

Não se registaram em 2019 autorizações a membros do Conselho de Administração da EDP Distribuição para a realização de negócios 
com a sociedade. 

DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL 

A empresa não tem em mora quaisquer dívidas à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional de Segurança Social, nem a quaisquer 
outras entidades públicas. 
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Ações da EDP Renováveis detidas por Titulares dos Órgãos Sociais da EDP Distribuição 

Anexo referido no nº 5 do Artigo 447º do CSC 
    

       

  MOVIMENTOS EM 
2019 

PREÇO 
MÉDIO 

AQUISIÇÃO 
(€)  

PREÇO 
MÉDIO 

ALIENAÇÃO 
(€)  

SALDO 
(Nº AÇÕES) 

31/12/2019  

SALDO 
(Nº AÇÕES) 

31/12/2018    COMPRAS VENDAS 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO           

João José Saraiva Torres - - - - 0 0 

Ângelo Manuel de Melo 
Sarmento - - - - 0 0 

Carlos Manuel Côrte-Real Alves 
Pereira - - - - 0 0 

João Pedro Soares Martins de 
Carvalho - - - - 0 0 

 

AÇÕES PRÓPRIAS (NOS TERMOS DOS ARTIGOS 66º ALÍNEA D) E 325º-A Nº1 DO CÓDIGO DAS 
SOCIEDADES COMERCIAIS) 

Durante o exercício de 2019, a EDP Distribuição não adquiriu nem alienou ações próprias. A 31 de dezembro de 2019, a EDP Distribuição 
não era detentora de ações próprias. 

AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS A NEGÓCIOS ENTRE A SOCIEDADE E OS SEUS ADMINISTRADORES 
(NOS TERMOS DOS ARTIGOS 66º ALÍNEA E) E 397º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS) 

Não se registaram em 2019 autorizações a membros do Conselho de Administração da EDP Distribuição para a realização de negócios 
com a sociedade. 

DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL 

A empresa não tem em mora quaisquer dívidas à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional de Segurança Social, nem a quaisquer 
outras entidades públicas. 
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ANEXO IV  

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Considerando a situação económica e financeira da Sociedade, tal como descrita no presente Relatório, e a prática por ela seguida de 
distribuir resultados aos trabalhadores como reconhecimento pelo seu contributo para os resultados da empresa e do Grupo EDP, o 
Conselho de Administração considera que é de manter essa prática no que respeita ao exercício de 2019. De acordo com as normas 
contabilísticas em vigor, o valor referente ao prémio a distribuir aos colaboradores foi especializado nas contas do período a que respeita, 
pelo que o Resultado Líquido do Período de 2019, no valor de 78.376.821,60 euros, já se encontra deduzido do montante de 9.458.110,95 
euros, correspondente à estimativa de custo para atribuição de resultados aos trabalhadores e órgãos sociais. Assim sendo, o Conselho de 
Administração propõe que o Resultado Líquido do Período de 2019, no valor 78.376.821,60 euros, tenha a seguinte aplicação: 
 

  

Dividendos 75.000.000,00 

Resultados Transitados 3.376.821,60 

Resultado Líquido do Período de 2019 78.376.821,60 
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ANEXO V  

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
  

 

 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal 
Receção: Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16, 1050-121 Lisboa, Portugal 
Tel: +351 213 599 000, Fax: +351 213 599 999, www.pwc.pt  
Matriculada na CRC sob o NIPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000 
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,  
cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.   

 
Certificação Legal das Contas  
 
Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras  
 
Opinião 
 
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da EDP Distribuição – Energia, S.A. (a 
Entidade), que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2019 
(que evidencia um total de ativo de 4.396.449 milhares de euros e um total de capital próprio de 
1.141.958 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de 78.377 milhares de euros), a 
demonstração dos resultados, a demonstração do rendimento integral, a demonstração de 
alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela 
data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas 
contabilísticas significativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da EDP Distribuição – Energia, 
S.A em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao 
ano findo naquela data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal 
como adotadas na União Europeia. 
 
Bases para a opinião 
 
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) e 
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As 
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos 
independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos 
do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 
 
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 
 
Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 
 
O órgão de gestão é responsável pela: 
 
a) preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União 
Europeia; 
 
b) elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 
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Certificação Legal das Contas  
 
Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras  
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alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela 
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apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da EDP Distribuição – Energia, 
S.A em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao 
ano findo naquela data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal 
como adotadas na União Europeia. 
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demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As 
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proporcionar uma base para a nossa opinião. 
 
Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 
 
O órgão de gestão é responsável pela: 
 
a) preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União 
Europeia; 
 
b) elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 
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c) criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; 
 
d) adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 
 
e) avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando 
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das 
atividades. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir 
um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, 
mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISAs detetará sempre 
uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são 
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações 
financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e 
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: 
 
a) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, 
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam 
a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar 
uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é 
maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode 
envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao 
controlo interno; 
 
b) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo 
de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 
 
c) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 
 
d) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material 
relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma 
incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações 
relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam 
adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria 
obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a 
que a Entidade descontinue as suas atividades; 
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e) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, 
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e 
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; e 
 
f) comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o 
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer 
deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria. 
 
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 
relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 
 
Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares 
 
Sobre o relatório de gestão 
 
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de 
parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as 
demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a 
Entidade, não identificámos incorreções materiais. 
 
 
15 de abril de 2020 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 

 
João Rui Fernandes Ramos, R.O.C. 
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de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 
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incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações 
relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam 
adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria 
obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a 
que a Entidade descontinue as suas atividades; 
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Relatório e Parecer do Fiscal Único 
 
 
Senhores Acionistas, 
 
Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório sobre a atividade 
fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações 
financeiras apresentados pelo Conselho de Administração da EDP Distribuição – Energia, S.A. (a 
Entidade) relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
 
No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos 
adequada, a atividade da Entidade. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística e da 
respetiva documentação bem como a eficácia do sistema de controlo interno, apenas na medida 
em que os controlos sejam relevantes para o controlo da atividade da Entidade e apresentação 
das demonstrações financeiras e vigiámos também pela observância da lei e dos estatutos.  
 
Como consequência do trabalho de revisão legal efetuado, emitimos a respetiva Certificação Legal 
das Contas, em anexo. 
 
No âmbito das nossas funções verificámos que: 
 
i) a demonstração da posição financeira, a demonstração dos resultados, a demonstração do 
rendimento integral, a demonstração de alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos 
de caixa e as correspondentes notas anexas permitem uma adequada compreensão da situação 
financeira da Entidade, dos seus resultados, do rendimento integral, das alterações no capital 
próprio e dos fluxos de caixa; 
 
ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados são adequados; 
 
iii) o relatório de gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da 
situação da Entidade evidenciando os aspetos mais significativos; 
 
iv) a proposta de aplicação de resultados não contraria as disposições legais e estatutárias 
aplicáveis. 
  
Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de Administração e 
Serviços e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos do parecer que: 
 
i) seja aprovado o relatório de gestão; 
 
ii) sejam aprovadas as demonstrações financeiras; 
 
iii) seja aprovada a proposta de aplicação de resultados.  
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Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento ao Conselho de Administração e a 
todos os colaboradores da Entidade com quem contactámos, pela valiosa colaboração recebida. 
 
 
15 de abril de 2020 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados   
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 

 
João Rui Fernandes Ramos, R.O.C.  
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Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento ao Conselho de Administração e a 
todos os colaboradores da Entidade com quem contactámos, pela valiosa colaboração recebida. 
 
 
15 de abril de 2020 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados   
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ANEXO VI  

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
  

---------------------------------------------------- ACTA n.º 1/2020  -------------------------------------------------  

No dia quinze de Abril do ano de dois mil e vinte, pelas onze horas, reuniu, através de meios 

telemáticos, a Assembleia Geral Anual da sociedade EDP Distribuição – Energia, S.A., (adiante 

designada a “Sociedade”), com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial 504 394 029, com sede social na Rua Camilo Castelo Branco, 

número 43, 1050-044 LISBOA, com o capital social de € 200 013 000 (duzentos milhões e treze mil 

euros), dividido em 40 002 600 (quarenta milhões duas mil e seiscentas) acções, com o valor 

nominal de € 5 (cinco euros) cada uma. -------------------------------------------------------------------------  

Participaram na reunião através de meios telemáticos a accionista única, EDP – Energias de 

Portugal, S.A., sociedade aberta com o capital social de € 3 656 537 715, pessoa colectiva e 

matrícula na Conservatória do Registo Comercial número 500 697 256, com sede social na Avenida 

24 de Julho número 12, 1249-300 LISBOA, detentora da totalidade do capital social da Sociedade, 

neste acto representada por Ana Rita Vilela Ribeiro, conforme carta de representação que se 

arquiva na Sociedade, bem como o Presidente e o Secretário da Mesa da Assembleia Geral eleitos, 

a saber, Maria Alexandra Marinha de Campos Cabral e Joana Gomes da Costa Monteiro Dinis. -  

Participaram e ou assistiram ainda os Senhores João José Saraiva Torres, Presidente do Conselho 

de Administração, Ângelo Manuel de Melo Sarmento, Carlos Manuel Corte-Real Alves Pereira e 

João Pedro Soares Martins de Carvalho, Vogais do Conselho de Administração. ---------------------  

O Presidente da Mesa começou por fazer uma breve nota introdutória referindo que atendendo 

ao estado de emergência decretado em Portugal, em dezoito de Março de dois mil e vinte, com 

fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública devido à propagação do surto 

pandémico da Covid-19, haviam sido impostas medidas legislativas que restringem as reuniões e 

limitam as movimentações dos cidadãos a um conjunto de situações previamente estabelecidas. 

Nesse contexto salientou que, em consequência, a realização da Assembleia Geral Anual da 

Sociedade seria realizada exclusivamente através de meios telemáticos, nos termos do disposto 

no artigo 377.º, n.º 6, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, uma vez que tal 

possibilidade não é afastada pelos Estatutos da Sociedade. -----------------------------------------------  

De seguida o Presidente e o Secretário da Mesa da Assembleia Geral, verificaram encontrar-se 

representada a totalidade do capital social da Sociedade, tendo o Presidente da Mesa decidido 
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não ser necessário elaborar a lista de presenças dado que a representante da accionista única iria 

assinar a acta da reunião.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência, foi decidido pela accionista única constituir, neste acto, a assembleia geral com 

dispensa de formalidades prévias, nos termos da segunda parte do número um do artigo 

cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para discutir e decidir sobre a seguinte 

ordem do dia:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Primeiro: Apreciação e votação do relatório de gestão e dos demais documentos de 

prestação de contas do exercício de dois mil e dezanove.  -------------------------------------------------  

Ponto Segundo: Apreciação e votação da proposta de aplicação de resultados do exercício de dois 

mil e dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Terceiro: Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade.  -------------------  

O Presidente da Mesa declarou existirem condições para dar início aos trabalhos, tendo sido 

assegurada a autenticidade das declarações e a segurança das comunicações, tendo-se procedido 

ao registo do respectivo conteúdo e dos respectivos intervenientes nos termos do artigo 377.º n.º 

6 alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, pelo que passou a ler a ordem do dia acima 

transcrita e deu início aos trabalhos.  ----------------------------------------------------------------------------  

De seguida, no âmbito do ponto primeiro – “Apreciação e votação do relatório de gestão e dos 

demais documentos de prestação de contas do exercício de dois mil e dezanove” – o Presidente 

do Conselho de Administração, João José Saraiva Torres, fez uma exposição sobre os principais 

desenvolvimentos da actividade da empresa no exercício findo. Terminada a exposição, a 

accionista única apreciou o relatório e demais documentos de prestação de contas de 2019, e 

procedeu à respectiva aprovação. --------------------------------------------------------------------------------  

Entrando no ponto segundo da ordem do dia – “Apreciação e votação da proposta de aplicação 

de resultados do exercício de dois mil e dezanove” – o Presidente da Mesa procedeu à leitura da 

proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, cujo teor é o seguinte:  ----- 

“Considerando a situação económica e financeira da Sociedade, tal como descrita no presente 

Relatório, e a prática por ela seguida de distribuir resultados aos trabalhadores como 

reconhecimento pelo seu contributo para os resultados da empresa e do Grupo EDP, o Conselho 
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não ser necessário elaborar a lista de presenças dado que a representante da accionista única iria 

assinar a acta da reunião.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência, foi decidido pela accionista única constituir, neste acto, a assembleia geral com 

dispensa de formalidades prévias, nos termos da segunda parte do número um do artigo 

cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para discutir e decidir sobre a seguinte 

ordem do dia:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Primeiro: Apreciação e votação do relatório de gestão e dos demais documentos de 

prestação de contas do exercício de dois mil e dezanove.  -------------------------------------------------  

Ponto Segundo: Apreciação e votação da proposta de aplicação de resultados do exercício de dois 

mil e dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Terceiro: Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade.  -------------------  

O Presidente da Mesa declarou existirem condições para dar início aos trabalhos, tendo sido 

assegurada a autenticidade das declarações e a segurança das comunicações, tendo-se procedido 

ao registo do respectivo conteúdo e dos respectivos intervenientes nos termos do artigo 377.º n.º 

6 alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, pelo que passou a ler a ordem do dia acima 

transcrita e deu início aos trabalhos.  ----------------------------------------------------------------------------  

De seguida, no âmbito do ponto primeiro – “Apreciação e votação do relatório de gestão e dos 

demais documentos de prestação de contas do exercício de dois mil e dezanove” – o Presidente 

do Conselho de Administração, João José Saraiva Torres, fez uma exposição sobre os principais 

desenvolvimentos da actividade da empresa no exercício findo. Terminada a exposição, a 

accionista única apreciou o relatório e demais documentos de prestação de contas de 2019, e 

procedeu à respectiva aprovação. --------------------------------------------------------------------------------  

Entrando no ponto segundo da ordem do dia – “Apreciação e votação da proposta de aplicação 

de resultados do exercício de dois mil e dezanove” – o Presidente da Mesa procedeu à leitura da 

proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, cujo teor é o seguinte:  ----- 

“Considerando a situação económica e financeira da Sociedade, tal como descrita no presente 

Relatório, e a prática por ela seguida de distribuir resultados aos trabalhadores como 

reconhecimento pelo seu contributo para os resultados da empresa e do Grupo EDP, o Conselho 

de Administração considera que é de manter essa prática no que respeita ao exercício de 2019. De 

acordo com as normas contabilísticas em vigor, o valor referente ao prémio a distribuir aos 

colaboradores foi especializado nas contas do exercício a que respeita, pelo que o Resultado 

Líquido do Período de 2019, no valor de 78.376.821,60 euros, já se encontra deduzido do montante 

de 9.458.110,95 euros, correspondente à estimativa de custo para atribuição de resultados aos 

trabalhadores e órgãos sociais. Assim sendo, o Conselho de Administração propõe que o Resultado 

Líquido do Período de 2019, no valor 78.376.821,60 euros, tenha a seguinte aplicação:  ----------  

Dividendos                                                                                                                                75.000.000,00 

Resultados Transitados                                                                                                            3.376.821,60 

Resultado Líquido do Período de 2019                                                                             78.376.821,60.” 

De seguida, esta proposta depois de apreciada foi aprovada pela accionista única.  ----------------  

Passando para o ponto terceiro da ordem do dia – “Apreciação geral da Administração e 

Fiscalização da Sociedade” – foi decidido pela accionista única atribuir um voto de confiança ao 

Conselho de Administração e a cada um dos membros que o compõe, bem como ao Fiscal Único 

e ao seu representante, pelo seu desempenho durante o ano de dois mil e dezanove.  -----------  

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, pelas onze horas e trinta minutos, lavrando-

se a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa da Assembleia 

Geral, bem como pela representante da accionista única.  -------------------------------------------------  
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