O Grupo EDP
é liderado pela EDP – Energias de Portugal, S.A. e tem por objeto a promoção, dinamização e gestão,
por forma direta ou indireta, de empreendimentos e atividades na área do setor energético, tanto
a nível nacional como internacional, com vista ao incremento e aperfeiçoamento do desempenho
do conjunto das sociedades do seu Grupo.
O modelo de gestão do Grupo EDP contempla um Centro Corporativo, Unidades de
Negócio/Serviços Partilhados e Comités de Gestão. As Empresas do Grupo encontram-se orientadas
para a execução e gestão operacional dos negócios, atuando de forma homogénea nos diversos
setores de atividade para os quais estão vocacionadas. O Grupo EDP integra ainda a Fundação EDP,
a Fundación EDP (em Espanha) e o Instituto Energias do Brasil que têm um papel fundamental na
promoção do conhecimento científico e tecnológico nas áreas da energia e do ambiente, nas
geografias onde estão implantadas. Estão vocacionadas para a atividade mecenática e para a
intervenção do Grupo na área da cidadania social e cultural.

A EDP – Gestão da Produção de Energia, SA (também designada EDP Produção)
é a empresa do Grupo EDP que tem por missão ser o Centro de Competências para o negócio da
produção de eletricidade. Nas suas principais atividades enquadra-se a:
• Produção, compra, venda, importação e exportação de energia sob a forma de eletricidade e

outras, resultante da exploração de instalações próprias ou alheias, com a obrigação, que nos
termos da lei lhe seja exigível, de garantir, em última instância, a evolução sustentada do sistema
eletroprodutor nacional;
• Compra e venda de qualquer tipo de combustível utilizado para a produção de energia, bem

como o afretamento do correspondente transporte;
• Promoção, dinamização e gestão de modo direto ou indireto de instalações e

empreendimentos;
• Elaboração de estudos e desenvolvimento de projetos, bem como a prestação de quaisquer

outros serviços conexos com as atividades supra referidas.

Contactos
EDP – Gestão da Produção de Energia, SA
Av. 24 de Julho, 12 – Torre Nascente
1249-300 Lisboa
E-mail: edpproducao@edp.pt
Representante na ASWP – Eng.º Hélder Faia
Website: http://www.edp.com/

