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PLANO ESTRATÉGICO 2023-2027 

DO CLUBE DO PESSOAL DA EDP 

1. ENQUADRAMENTO 

O Clube do Pessoal é uma organização circum-empresarial 
EDP, fundado há 46 anos, dinamizando a sua atividade no 
âmbito e em estreita ligação com a EDP e as empresas com 
origem na EDP, onde mantém os seus associados. De forma a 
integrar melhor o seu funcionamento e os recursos a ele 
associados, acedeu ao convite para preparar este plano 
estratégico, a ser aprovado em conjunto com as demais áreas 
da EDP. 
O Clube detém atualmente 14.000 sócios, organizados em 
todo o território nacional em 66 Delegações locais, 
responsáveis pela dinamização da maioria das atividades 
disponibilizadas aos sócios.  
Desde a sua fundação, a pedido e em estreita ligação com a 
empresa, o Clube utiliza nas suas atividades as instalações 
cedidas pela empresa, que tem garantido os recursos 
necessários ao normal funcionamento. 
A base do suporte financeiro do Clube são as quotizações dos 
seus associados e os subsídios concedidos pela empresa.  
O Clube tem noção dos desafios que lhe são colocados 
diariamente e da necessidade de trilhar novos caminhos 
nalgumas áreas, razão por que quis ouvir os seus associados 
antes de tomar as decisões. 
2. OBJETIVOS DO PLANO ESTRATÉGICO 

Os principais objetivos deste plano estratégico são preparar o 
clube para os próximos anos nas seguintes vertentes: 

• Aumentar a integração da atividade do Clube na 

atividade da EDP, procurando a sua utilidade no 

desenvolvimento de iniciativas que respondam às 

necessidades dos associados e da empresa 

• Ajustar a oferta do clube, nas modalidades desportivas, 

recreativas e culturais desenvolvidas, ao interesse dos 

colaboradores da empresa e dos seus associados 

• Ajustar a sua organização, revendo o funcionamento em 

regiões e delegações, incrementando a maior eficiência 

na organização de eventos e a aproximação à empresa e 

aos associados 

• Rever a organização das competições, ajustando-as à 

realidade atual 

• Rever as instalações e equipamentos atribuídos ao clube, 

evitando instalações subocupadas e delegações sem 

instalações 

• Rever as fontes de financiamento e de suporte das 

atividades, incrementando o copagamento dos 

participantes e reforçando a sustentabilidade económica 

do clube. 

• Envolver, tanto quanto possível, a empresa e os 

associados nas decisões que tenham mais significado 

para o futuro do clube. 

Inquérito aos sócios 

Antes de preparar novas iniciativas, a Direção Nacional quis 
ouvir os sócios sobre as diferentes alternativas. Foi preparado 
um inquérito que foi enviado a 9.550 sócios, a todos de quem 
tínhamos endereço eletrónico.  
Iniciativas com a AREP e as empresas 

O Clube Pessoal da EDP no planeamento, desenvolvimento e 
execução do seu plano estratégico para o quinquénio 
2023/2027 procura responder às grandes transformações a 
ocorrer na empresa. Na resposta a estas transformações 
temos vários vetores de atuação no nosso plano estratégico, 
3 deles relacionados com a ligação às empresas. Dado que o 
Clube EDP e a AREP partilham um conjunto de objetivos, 
associados, espaços e atividades, foi entendido que as 3 
iniciativas identificadas para o Plano Estratégico 2023/2027 
que envolvem a ligação das entidades e dos seus associados 
às empresas (EDP e REN) deviam ser desenvolvidas pelas 2 
entidades num mesmo grupo de trabalho. 
São aspetos relevantes a ver com a EDP: 
- Intranet (EDP ON) – analisar com a EDP a possibilidade de 
dar acesso aos reformados à Intranet EDP ou criar uma réplica 
específica para os não ativos 

- Workplace EDP – analisar com a EDP a possibilidade de dar 
acesso ao Workplace EDP dos não ativos ou criar uma réplica 
específica para esse universo 

- Realização de Eventos específicos para este universo ou a 
possibilidade de acesso a determinado contingente nos 
eventos da empresa 

- Revista EDP ou TVOn – possibilidade do Clube e Arep utilizar 
estes canais de comunicação da empresa em momentos ou 
iniciativas relevantes 

- Site do Clube e da Arep – possibilidade de divulgar nos 
nossos sites iniciativas relevantes do Grupo EDP – já o 
fazemos por exemplo com o voluntariado, as festas de Natal 
ou os campos de férias. 

Organização de atividades desportivas e recreativas a 

pedido das empresas 

Tendo-se observado que o grupo EDP promove, organiza e 
apoia algumas iniciativas de prática desportiva, recreativa e 
cultural, com carater individual, familiar ou coletivo, tais 
como a EDP Runners ou as caminhadas nos Centros de 
Produção e o Clube e a Arep têm no seu ADN a promoção de 
tais atividades, propõem-se ambos a organizar estes eventos 
a solicitação das empresas.  
O Clube e a Arep comprometem-se a desenvolver todas as 
iniciativas de caráter desportivo e recreativo que as empresas 
lhe solicitarem, conforme as suas valências, evitando 
redundâncias entre organizações semelhantes promovidas 
por entidades diferentes dentro da empresa e não 
vocacionadas para a realização deste tipo de eventos, à 
semelhança das festas de Natal, que estamos de novo a 
organizar em 2022.  
Estas iniciativas que, sempre que possível, poderão ser de 
âmbito aberto a outros segmentos (pré-reformados ou 
reformados, para além dos ativos), dinamizarão também o 
estreitamento dos laços de união com as empresas.  
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Protocolos  

Os colaboradores, no ativo, das diferentes empresas do 
Grupo EDP, usufruem de diversos protocolos efetuados pela 
empresa, com muitos prestadores e fornecedores de serviços 
em seu benefício e que estão disponíveis no site do programa 
Conciliar. 
Da mesma forma os sócios do Clube do Pessoal da EDP e da 
AREP beneficiam dos protocolos promovidos pelas 2 
entidades. 
A proposta do grupo de trabalho do Clube e Arep é que se 
estude com as empresas: 

• Que haja uma negociação centralizada de todos os 

protocolos para todo o universo 

• Que exista um único site onde se faça a gestão de 

todos os protocolos 

• Que o cartão de colaborador EDP ou de sócio do 

Clube ou Arep permitam o acesso aos benefícios 

• O Clube EDP dispõe-se a fazer a gestão conjunta de 

todos os protocolos existentes 

• Todas as entidades continuam a poder recolher 

novos protocolos a encaminhar para quem fizer a 

gestão do site 

• Este site conteria os protocolos de âmbito nacional 

ou regional, mas apenas de Portugal 

Modalidades culturais, desportivas e recreativas de 

iniciativa das Delegações 

A grande maioria das atividades do Clube do Pessoal EDP é 
organizada pelas Delegações, que têm a responsabilidade de, 
localmente, as promoverem. Esta atividade envolve em todas 
as modalidades e eventos alguns milhares de sócios em todo 
o país. 

Nas modalidades desportivas desenvolvidas pelas 
Delegações, participam regularmente, a nível nacional, cerca 
de 1.500 associados. 

A estas modalidades desportivas acrescem as modalidades 
culturais, onde se destacam a Escola Tomás Edison, os vários 
ateliers de pintura, os cursos de fotografia, música, 
informática e as aulas de ginástica, que envolvem centenas de 
sócios. A restante componente de serviços disponibilizados 
refere-se à parte recreativa e envolve sobretudo os mais 
velhos em passeios, muitos de cariz cultural, convívios e 
confraternizações, sobretudo em épocas marcantes do ano e 
que quase todas as delegações promovem, envolvendo 
alguns milhares de pessoas. 

Modalidades culturais, desportivas e recreativas geridas 

pela Direção Nacional 

A Direção Nacional gere diretamente 4 áreas/modalidades, 
cujo suporte é garantido pelos subsídios atribuídos pela 
empresa e envolvem cerca de 1 milhar de sócios, efetivos e 
auxiliares: 

Parque Social da Ribeira do Tomão 

O parque social instalado desde 1994 junto à Barragem de 
Castelo de Bode disponibiliza 9 bungalows e 4 caravanas, num 

total de 47 pax por 
noite, dispondo 
ainda de uma sala 
de convívio 

recentemente 
renovada com 
equipamento de 
lazer e desporto. 
O parque foi 
objeto de grande 

investimento de renovação nos últimos anos, necessitando 
todos os anos de manutenção do espaço e dos equipamentos, 
num valor que ronda os 10.000€/ano.  

Clube de Golfe 

O Golfe é uma das atividades mais antigas e emblemáticas do 
Clube, pela diversidade de participantes e pelas parcerias 
existentes à volta da sua organização. A Secção de Golfe do 
Clube EDP tem atualmente 80 sócios com as quotas pagas, 
sendo 52 sócios efetivos e que organiza habitualmente 10 
torneios anuais, a maioria em campos da área sul do país, 
onde se situa também a maioria dos jogadores 

Clube de Motards 

A pandemia tem arrefecido a participação dos sócios que 
habitualmente dinamizavam esta secção. Tendo em conta 
que há muitos jovens a aderir à atividade com rodas, 
bicicletas, motas e karting. A Direção Nacional vai procurar 
formas de dinamizar estas modalidades. 

Clube de Viaturas Antigas Motorizadas 

Também esta secção ainda não acordou no período pós 
pandemia, tendo a intenção de realizar um evento, com saída 
e desfile das viaturas, 1 vez por ano, para o que foi reservada 
uma pequena verba em cada ano. 

Competições regionais e nacionais 

A tradição nas competições do Clube é uma organização 
trienal, em que os 2 primeiros anos são de atividades locais e 
regionais, para apuramento dos finalistas nas diferentes 
modalidades e no último ano se realiza um grande evento, 
com algumas centenas de pessoas e vários dias de provas, 
com o apuramento dos vencedores nacionais em todas as 
modalidades. 
Assim, para os próximos 5 anos, pretendemos: 
- Aumentar significativamente o número de modalidades 
praticadas, com enfoque nas modalidades mais praticadas 
pelos sócios mais jovens 

- Diversificar a oferta das modalidades, abrangendo também 
os familiares dos sócios, sobretudo os filhos menores 

- Fazer eventos nacionais de curta duração – tipicamente 1 dia 
– que agreguem até 3 modalidades desportivas afins 
(exemplos: rodas, modalidades de pavilhão, pesca, tiro…). 
Nestes eventos integrar iniciativas para todos os membros da 
família. Incluir também em cada evento 1 iniciativa de âmbito 
cultural – sessão sobre fotografia, com concurso, pintura, 
desenho, quadras…). 

- Distribuir esses 4 eventos anuais pelas 4 regiões, envolvendo 
as delegações próximas do local da realização, que deverá ter 



pag. 4  

em conta a proximidade ao maior número de participantes. 

- As modalidades que exigirem apuramentos prévios ao nível 
local ou regional têm de prever a sua realização. 
- Aumentar o apoio e investimento nestas competições, que 
correspondam ao maior envolvimento de sócios, delegações 
e dirigentes. 
- Procurar ter presentes as empresas que sejam mais 
significativas no local dos eventos 

3. INSTALAÇÕES 

O Clube procura estar o mais próximo possível dos seus 
associados, sobretudo dos que estão ainda em atividade, o 
que tem sido cada vez mais difícil, dado que algumas das 
novas instalações da empresa não previram espaços para a 
presença do Clube do Pessoal EDP.  
As instalações que o Clube utiliza nas suas atividades são 
quase todas da responsabilidade das empresas: 61 
instalações da EDP, 4 da REN e 1 cedida por uma autarquia. A 
gestão destas instalações é efetuada em contacto 
permanente com as empresas proprietárias e com a 
coordenação das Relações Laborais da EDP, nomeadamente 
quando são necessárias novas instalações ou a melhoria das 
existentes. 
Conforme as orientações recebidas, o orçamento não 
considera a substituição dos trabalhadores nas férias, onde os 
serviços encerram, nem a sua substituição na passagem à 
reforma.  

4. PESSOAL 
Para o desenvolvimento da sua atividade, o Clube sempre 
teve um conjunto de funcionários de apoio dos dirigentes. 
Também durante décadas 2 dirigentes estavam requisitados 
pelo Clube e exerciam a sua atividade a tempo inteiro no 
Clube. 

5. NOVOS PROJETOS 

No esforço de uma maior correspondência dos serviços 
prestados pelo Clube aos seus associados, sobretudo aos mais 
jovens, prevemos a necessidade de criação de novos espaços 
de desporto e lazer, de que já identificámos 3 projetos e para 
os quais solicitamos o apoio da EDP. 

• Campo de Padel 

• Parque de Férias no Lindoso  

• Pista de skate  

6. PLANO ESTRATÉGICO FINANCEIRO 

Este Plano Estratégico tem objetivos de crescimento da 
atividade do Clube, associado sobretudo à implementação de 
novas modalidades e à concretização de 3 projetos de novos 
equipamentos. Uma vez que as competições nacionais 
deixaram de estar concentradas em cada triénio, o seu custo 
foi distribuído pelas realizações trimestrais. 

7. CONCLUSÕES 

Correspondendo a desafio lançado pela empresa, o Clube do 
Pessoal EDP apresenta este Plano Estratégico, que será 
simultaneamente uma guia para o desenvolvimento das suas 
atividades nos próximos 5 anos e um instrumento no diálogo 
com a EDP e os seus Representantes. 
 

INQUÉRITO LANÇADO AOS SÓCIOS 

No ano de celebração dos 46 anos do Clube, fomos ouvir os 
sócios sobre o que pensam e o que querem para o nosso 
Clube. 

O inquérito foi enviado a 9.548 endereços de email, 
representando cerca de 70% do universo total dos associados 
do Clube. O envio foi efetuado no dia 22 de julho e, por ser 
período de férias, o prazo inicial de meados de agosto foi 
estendido até ao final do mês de agosto através de 2 
lembretes/reforços para que respondessem. Foram 
rececionados apenas 408 inquéritos válidos. 

ATIVIDADE DO PARQUE SOCIAL 

“RIBEIRA DO TOMÃO” E CASA 100 
Durante o verão o Parque foi utilizado pelos nossos sócios, 
registando-se uma taxa de estadias próximas dos 100%. 

Destaque para a 
escolha do nosso 
Parque pela 
DSAS-UPC (E-
Redes) para um 
Encontro de 
Trabalho. Mais 
de três dezenas 

de colaboradores da E-Redes pertencentes á Unidade de 
Programação e Controle da Direção Serviços aos ativos MTBT 
Sul, reuniram no dia 28 de setembro no nosso Parque Social 
Ribeira do Tomão, sob o lema “Unidos Partilhamos 
Conquistas”. 

Naturalmente que foi para nós uma honra receber esta 
iniciativa, não regateando esforços para que nada lhe faltasse 
e, particularmente, aos nossos colegas da E-Redes. 

 

Os nossos agradecimentos à Engª. Isabel Saraiva pela 
confiança depositada no Clube EDP, assim como pelo seu 
reconhecimento em elogiosas palavras que nos fez chegar. 

Desde já manifestamos a total disponibilidade do nosso 
Parque para a continuação destes Encontros por parte da E-
Redes, ou de outra qualquer Empresa da nossa EDP. 
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GOLFE – CIRCUITO 2022  

A Secção de Golfe do Clube EDP continuou em julho passado 
com a realização dos seus torneios calendarizados. 

Dolce Campo Real 

A 24 de julho visitamos o 
campo de golfe de Dolce 
Campo Real em Turcifal, 
Torres Vedras. 

Na sua grande maioria, no 
Clube EDP, os sócios efetivos têm handicap mais alto 
(possibilidade de “errar” mais e mesmo assim ter boas 
classificações NET), sendo que os jogadores com handicap 
mais baixo se aproximam mais da performance dos jogadores 
profissionais. Por esse motivo o golfe tem duas categorias, 
NET e GROSS. 

Findo o torneio, foi servido o almoço, feita a entrega de 
troféus aos melhores (conforme as diversas classificações) e 
sorteio dos prémios oferecidos pelos nossos patrocinadores: 
Vinhos Bacalhoa, vinhos Cabriz, Diloupharma, licor Beirão e 
Nevada Bob’s. 

Como vem sendo hábito, o 
prémio para o melhor sócio 
efetivo foi entregue ao 
Fernando Gomes. 

 

 

Quinta da Beloura 

Após o mês de agosto, período em que (ultimamente) não 
organizamos torneios de golfe, foi a vez de jogarmos em 
Quinta de Beloura a 18 de setembro. 

Neste torneio tivemos a presença de vários jogadores 
convidados e as classificações refletem isso.  

Tivemos ainda a presença, como jogadora, de Ana Reis Vieira 
que, como convidada, tem participado com alguma 
regularidade nos nossos torneios. 

No final do torneio foi servido o 
almoço, entregues os troféus e 
sorteados os prémios 
oferecidos pelos nossos 
patrocinadores. 
 
 
 

Iniciação ao Golfe 

No dia 30 de outubro foi feita no campo de Ribagolfe uma 
jornada de iniciação ao golfe. 

Sendo esta uma primeira iniciativa deste género nos últimos 
anos no nosso Clube EDP, será para repetir em diversos 
Campos de Golfe (incluindo Norte e Centro) já em 2023. 

 

Expresso BPI Golf Cup 2022 

O Clube EDP esteve representado neste “circuito” com duas 
equipas. 

Uma equipa em Belas (região Lisboa) no dia 8 de junho só com 
sócios auxiliares (só se inscreveu 1 sócio efetivo que, por 
agenda do Clube – reunião da DN em Castelo do Bode, não 
pôde participar) e uma equipa em Estela (região Norte) no dia 
14 de outubro só com sócios efetivos. 

Ambas as equipas ficaram em 17.º lugar, não sendo 
qualificadas para a 
fase seguinte de 
eliminatórias. Estas 
eliminatórias têm 
várias etapas e 
terminam com uma 
finalíssima nos Açores. 
Só a fase regional tem 
15 dias de torneios.  

Mesmo assim as equipas representando o Clube EDP tiveram 
uma prestação muito meritória, faltando apenas alguns dias 
de treino para um melhor resultado, pois sendo este circuito 
jogado a pares e os nossos torneios em modo individual, 
notou-se a falta de “rotina” nesta forma de jogar golfe. 

 

 
ANIVERSÁRIO DO CLUBE 

No próximo dia 24 de novembro o Clube festeja o seu 46º 
aniversário e algumas delegações estão a promover esse 
dia com a realização de alguns eventos, para os seus 
associados. 

 

 

FESTAS EDP 2022 
MAGIC SEASON. MAGIC FUN 

Após um interregno de dois anos, devido à pandemia, no 
próximo mês de dezembro o Clube volta a organizar as Festas 
de Natal para os descendentes dos colaboradores das 
empresas do Grupo EDP. 

Informamos o calendário dos vários eventos: 

Porto 08.12.2022 14h00 Coliseu do Porto 

Coimbra 03.12.2022 15h00 Circo 

Lisboa 17.12.2022 14h00 Coliseu de Lisboa 

Algarve/Faro 17.12.2022 10h30 Cinema 
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7º Capítulo 

“Recordar, 30 anos depois” 
Referência às 1ª e 2ª jornadas desportivas entre o Clube 
EDP, a Petrogal e a União Fenosa, da Galiza. 
Desta jornada saíram algumas provas que ainda hoje o 
Clube EDP disputa nas suas Competições Nacionais e 
poder-se-á dizer que, em termos absolutos, o grande 
vencedor foi o Clube EDP, quando na realidade foi uma 
vitória para todos os participantes. 
Estes encontros não voltaram a realizar-se, mas ficaram 
na história dos Clubes envolvidos 
 

8º Capítulo 

“A atividade campista do Clube” 
O relato do levantamento topográfico, implementação de 
estruturas, os meios técnicos e humanos que permitiram a 

implantação de circuitos 
de abastecimento de 
água potável; construção 
de fontanários, duches e 
instalações sanitárias; 
rede de esgotos; 
vedação exterior 
delimitadora de todo o 

perímetro do Parque. 
Ao longo dos anos, o Parque Social, foi sofrendo as 
melhorias necessárias ao conforto e contato com a 
natureza de todos os seus utilizadores. 
Bem hajam por todo o esforço. 
 

Consulte aqui todos os capítulos do livro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS DAS DELEGAÇÕES 

Algumas delegações realizaram diversos tipos de eventos, 
que indicamos a seguir;  

Delegação do Algarve 

• Prova de Paintball  

• Caminhada Solidária 

Delegação de Évora 

• 1º Convívio Piscatório 

• 2º Convívio Piscatório 

Delegação do Carregado 

• Concurso de pesca interdelegações 

• Noite de fados  

• S. Martinho 

Delegação de Coimbra 

• Passeio no Mondego em Barca Serrana 

Delegação de Ruivães 

• Convívio 

• Prova de BTT  

Delegação de Penafiel 

• Concurso de Pesca 

Delegação de Vila Nova 

• XXVII Festa da Castanha e do Cogumelo 

A delegação de Abrantes teve recentemente eleições para 
nova direção, a delegação de Sacavém também promoveu 
ultimamente eleições com nova direção e a delegação de 
Setúbal vai brevemente realizar as suas. A todos os eleitos 
desejamos as maiores felicidade. 
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Siga-nos no FB 

Siga-nos no site 

https://clubeedp.pt/clube/o-livro-do-clube-edp/
https://clubeedp.pt/paintball-no-algarve/
https://clubeedp.pt/wp-content/uploads/2022/09/CAMINHADA-SOTAVENTO.pdf
https://clubeedp.pt/convivio-piscatorio-da-delegacao-de-evora/
https://clubeedp.pt/2o-convivio-piscatorio-da-delegacao-de-evora/
https://clubeedp.pt/4o-concurso-pesca-do-carregado/
https://clubeedp.pt/noite-de-fados-no-carregado/
https://clubeedp.pt/s-martinho-no-carregado/
https://clubeedp.pt/passeio-no-mondego-em-barca-serrana/
https://clubeedp.pt/delegacoes/norte/ruivaes/
https://clubeedp.pt/prova-de-btt-em-ruivaes/
https://clubeedp.pt/wp-content/uploads/2022/08/Noticias-Penafiel.pdf
https://clubeedp.pt/xxvii-festa-do-cogumelo-e-da-castanha/
https://www.facebook.com/clubeedp.pt
https://clubeedp.pt/

