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Intranet da EDP distinguida como a melhor da Europa nos 
European Excellence Awards 2014 

 
 

Lisboa, 5 de dezembro de 2014 – A edpON intranet foi a vencedora dos European 
Excellence Awards 2014 na categoria Corporate Media, Intranet. A cerimónia de 
entrega de prémios decorreu ontem, em Paris e contou com um júri constituído 
por personalidades europeias do mundo da comunicação, uma iniciativa que 
contou com mais de 1600 candidaturas nesta edição.  
 
Na shortlist, a concorrer com a EDP estiveram a ABB Asea Brown Boveri, a 
McDonald’s Europe, a Orange e a Union Investment.  
 
Com a edpOn intranet, a comunicação interna da EDP passou a ser uma 
comunicação ainda mais global, reflectindo o espirito internacional do Grupo 
EDP.  
 
Lançada em fevereiro de 2013, a edpON intranet é a porta de entrada para o 
mundo digital da EDP para os mais de 12.000 colaboradores do Grupo. 
 
Aproximar as pessoas, promover o networking interno e a partilha do 
conhecimento e transmitir a cultura comum do Grupo EDP (respeitando as 
especificidades de cada empresa e país) são os pontos-chave para o sucesso 
deste meio de comunicação interna. 
 
Apesar de todos os colaboradores acederem a uma mesma intranet, não existem 
duas homepages iguais em todo o Grupo. Cada página é feita à medida de cada 
utilizador, pois combina informação transversal do Grupo EDP, com informação 
específica da sua empresa e país e informação pessoal (que o próprio utilizador 
personaliza e subscreve).  
 
Qualquer colaborador pode também criar e gerir o seu próprio grupo online 
(corporativo, de projeto ou de lazer) e pode gerir a sua página de informação 
pessoal (que contempla, entre outras funcionalidades, uma área de blogue). 
 
Para além do carácter noticioso, a edpON intranet disponibiliza ainda vários 
serviços aos colaboradores do Grupo que facilitam o seu dia-a-dia. 
 
 


