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Prémio Fornecedor do Ano EDP entregue a Selplus 

 
Prémios EDPartners distinguem as empresas com melhor desempenho 

em fatores chave de competitividade 
 
 
Lisboa, 30 janeiro 2015 - A empresa de serviços comerciais Selplus é a 
grande vencedora dos Prémios EDPartners 2014 a iniciativa lançada pela 
EDP para distinguir a excelência dos seus fornecedores. Nesta edição 
foram ainda distinguidas a CGI, a Made to Work (by side), a DHL Supply 
Chain e a Eurico Ferreira. 
 
O EDPartners foi criado em 2012 para promover o alinhamento dos 
fornecedores com os valores do Grupo EDP e, em simultâneo, contribuir 
para a disseminação de boas práticas e reforço da competitividade do 
tecido empresarial nacional.  
 
Esta iniciativa anual tem um duplo formato, alternando roadshows em 
mercados internacionais com concursos. Em 2013, a EDP acompanhou 
várias dezenas de empresas nacionais à China e ao Brasil e promoveu 
dezenas de contactos e ligações entre os fornecedores dos vários países.  
 
Na iniciativa de 2014, que culminou com a entrega de prémios realizada 
ontem, participaram 111 empresas com 140 projetos. O Prémio Inovação 
foi a categoria com maior número de candidaturas, seguida do Prémio 
Partilha de Boas Práticas, Prémio Relação com o Cliente e Prémio 
Responsabilidade Social Corporativa.  
 
Coube à Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do 
Porto, parceira da EDP nesta iniciativa, analisar todos os projetos e às 
Comissões Técnicas, selecionar os finalistas em cada categoria. Os 
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vencedores finais em cada uma das categorias bem como o Fornecedor 
do Ano são escolhidos em conjunto com um júri formado por gestores e 
empresários, personalidades de referência na economia portuguesa. 
 
O EDPartners é uma das muitas iniciativas da empresa destinadas a criar 
uma relação de confiança e de parceria com os seus stakeholders. À 
semelhança dos clientes, colaboradores, acionistas, os fornecedores são 
essenciais à sustentabilidade do Grupo EDP e ao cumprimento da sua 
missão.  
  
 
Vencedores 2014:  
 

 Fornecedor do Ano, Selplus.  
A empresa, especializada na prestação de serviços comerciais, 
trabalhou com a EDP na abordagem de alguns dos segmentos de 
clientes da EDP Comercial. O bom desempenho da empresa contribuiu 
de forma decisiva para a boa perceção dos clientes relativamente à 
EDP 

 

 Responsabilidade Social Corporativa, Eurico Ferreira  
Empresa de base familiar, a Eurico Ferreira desenvolve a sua atividade 
na área da manutenção de infraestruturas, com destaque para as 
elétricas. O envolvimento social da empresa em Moçambique e o 
currículo nesta área em Portugal valeram-lhe o prémio na categoria.   
 

 Inovação, CGI TI  
A tecnológica desenvolveu uma solução que permite a melhoria no 
serviço de gestão de falhas de rede de gás com a EDP, uma 
ferramenta única no mercado global. 
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 Relação com o Cliente, Made to Work (byside)  
A empresa colabora com a EDP no âmbito da plataforma digital da EDP 
Comercial, desenvolvendo funcionalidades que permitam uma 
experiência online mais eficaz para o cliente. Em simultâneo, garantem 
a simplificação da gestão canal da internet, aumentando a 
conhecimento do consumidor, o que se traduz na adoção de 
campanhas mais segmentadas e de maior valor acrescentado.  

 

 Boas Práticas, DHL Supply CHain 
Gestora dos depósitos de armazenamento das instalações da EDP em 
todo o país, a DHL desenvolveu um conjunto de atividades na gestão 
da segurança no trabalho, excedendo imposições contratuais e com 
particular empenho na interação e colaboração estratégica com a EDP 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


