
Nossa energia
no combate ao

Coronavírus
EDP Brasil e seus colaboradores percorrem 

nove estados brasileiros e fazem a diferença na 
Área de Saúde e em Comunidades Vulneráveis 



A situação que o mundo tem vivido nos últimos meses, no combate à pandemia do novo Coronavírus, 
tem sido marcada por forte perturbação social e econômica. Milhares de vidas se perderam, fato que é, 
por todas as razões, um catalisador da mudança.

Tendo como base o nosso princípio “A vida sempre em primeiro lugar”, agimos rápido ao tomar 
um conjunto de medidas preventivas para preservar a vida dos nossos colaboradores. Essas medidas 
passaram pela criação de cinco “Regras que Salvam Vidas”, por um conjunto de políticas específicas 
para a prevenção da Covid-19, até o estabelecimento do regime de home office integral para todas 
as equipes corporativas.  Criamos um Comitê de Crise, que conta com a experiência e conhecimento do 
Dr. Álvaro Costa e do Dr. Esper Kallás, referências no País na área de infectologia, para monitorar 
e mitigar os impactos da pandemia a todos os stakeholders.

A pandemia causada pelo novo Coronavírus trouxe-nos inúmeros aprendizados.  Um deles é a 
importância, em um momento particularmente complexo como este que vivemos, de mantermos 
a coesão social e apoiarmos os segmentos mais vulneráveis da população a ultrapassar essa crise.
A EDP esteve na linha da frente desse movimento solidário. Doamos mais de R$ 10 milhões para  
a Área de Saúde e Comunidades Vulneráveis, com iniciativas que beneficiaram mais de 400 mil pessoas 
em nove estados do País. Desse total, cerca de R$ 500 mil foram cedidos pelos próprios colaboradores 
da Companhia, aos quais deixo o meu mais profundo agradecimento. 

Também ficou evidente para todos que esse não poderá ser um movimento pontual. A nossa sociedade 
carece de ressignificar o conceito de investimento social privado, passando da tradicional visão 
assistencialista para uma visão estruturada de políticas públicas, com ação concertada entre a iniciativa 
privada e o poder público. No entanto, essa crise de saúde pública é o prenúncio de um risco ainda 
maior, que a comunidade científica já vem alertando há décadas – a exposição da sociedade ao impacto 
das alterações climáticas no nosso planeta.

É nesse contexto que a ambição da EDP não é a retomada para um ‘novo normal’. Ambicionamos 
a construção de um ‘grande recomeço’. Estamos convencidos que urge uma repactuação das políticas 
de sustentabilidade. Precisamos de uma nova ética da vida na Terra. Uma nova ética que posicione
a preservação da vida no centro das políticas públicas e da atuação da iniciativa privada. 

A EDP fará a sua parte.

Miguel Setas
Presidente da EDP Brasil
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https://youtu.be/cFJH3rux6s4

Uma Empresa humana

EDP Brasil
No Brasil há mais de 20 anos, a EDP é uma das maiores 
Empresas privadas do setor elétrico a operar em toda 
a cadeia de valor. Presente em 12 estados de norte a sul 
do País, a Companhia atua em Geração, Distribuição, 
Comercialização, Transmissão e Soluções de energia. 
É uma referência nas áreas de Inovação, Governança 
e Sustentabilidade, estando há 14 anos consecutivos 
no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

Clique no vídeo ou no link abaixo e saiba mais.

A energia que move a vida de milhões de pessoas é o que 
inspira a EDP a ser cada vez mais humana, sustentável e 
inovadora. Investimos no bem-estar das pessoas, na cultura 
e na preservação do meio ambiente, com estímulo ao 
voluntariado, à educação, ao desenvolvimento local e social.

http://brasil.edp.com
https://youtu.be/cFJH3rux6s4




A EDP na linha 
de frente 
do combate
à Covid-19
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou que vivemos uma pandemia do novo Coronavírus, o 
SARS-CoV-2, e desde então a crescente proliferação desse vírus  
transformou-se em um dos maiores desafios da humanidade. 
Diante disso, a EDP agiu rapidamente e estabeleceu, 
como sua primeira ação, um Comitê de Crise, cujo objetivo é 
monitorar e mitigar os impactos e consequências nas principais 
atividades da Empresa, garantindo assim a continuidade dos 
serviços básicos à população e, principalmente, a saúde de 
seus colaboradores.  
O Comitê definiu três prioridades – proteger vidas, proteger 
a EDP e apoiar a sociedade – e se estruturou em seis pilares:

Medidas de Higienização

Distanciamento Mínimo

Isolamento Social

Utilização de Máscaras

Comunicação Imediata

Lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%.
Retirar as roupas na chegada à residência e separá-las 
por uso – interno e externo.

Manter, sempre que possível, uma distância mínima
de dois metros entre as pessoas nos locais de trabalho.

Utilizar a máscara de proteção corretamente, em 
conformidade com as orientações dos órgãos competentes. 

Se o colaborador tiver contato com uma pessoa 
com Covid-19 ou apresentar dois ou mais sintomas 

deve informar seu gestor imediato.

Não realizar reuniões presenciais. Manter isolamento 
social, quando não estiver no horário de trabalho. 
Manter, sempre que possível, o isolamento de familiares 
infectados e/ou com sintomas dentro da residência.
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Comunicação & Sociedade

Pessoas & Saúde

Parceiros de Negócio

Operação

Finanças

Jurídico & Regulatório

Regras que 
salvam vidas 
Covid-19

As “Regras que Salvam Vidas” foram 
criadas para garantir a segurança dos
colaboradores, tanto os que estão 
em regime de home office, como os 
que atuam na operação. Durante o 
momento de pandemia, as cinco regras 
reforçam as medidas preventivas no 
combate ao novo Coronavírus. 

Para reforçar a comunicação com 
toda a Empresa, um grupo de mais 
de 100 colaboradores tornou-se 
multiplicador das diretrizes da EDP 
no combate à Covid-19, por meio do 
compartilhamento de informações, 
métodos de prevenção, entre outras 
ações, que garantem a segurança e 
saúde de todos.

Um compromisso
de toda a Empresa



“A pandemia no Brasil apresentou inúmeras fases com 
enormes disparidades regionais, por isso as ações de 
financiamento e patrocínio são muito importantes 
no enfrentamento da Covid-19. A ação conjunta 
e complementar das esferas pública e privada é 
fundamental.  Neste quesito, a atuação da EDP foi 
elogiável em todos os aspectos. A preocupação em ter 
informações precisas sobre a doença com especialistas 
e em realizar reuniões semanais foram cruciais para a 
construção do planejamento interno da Empresa.”

“A EDP teve como diferencial uma resposta muito rápida e 
precisa, com ações sensatas e prudentes, como a ativação 
do Comitê com reuniões diárias, compra de máscaras e 
introdução do trabalho em home office. Por essas e outras 
razões, a EDP é uma das empresas mais preparadas para 
enfrentar esse ‘novo normal’. Creio que muitas condutas 
e hábitos voltarão a ser como antes, após a chegada 
da vacina. No entanto, temos como intuito o reforço do 
nosso programa de saúde, agora mais estruturado para o 
momento que vivemos, com o diferencial de ser focado em 
cada área de negócio da EDP, que terá o seu novo normal.”

Dr. Álvaro Costa

Dr. Phelipe Monteiro

Grandes aliados
Para fortalecer o combate à pandemia, 
a EDP contou com o conhecimento e a experiência 
dos médicos Álvaro Costa e Phelipe Monteiro.  

O infectologista Álvaro Costa, formado pela Faculdade de 
Medicina da USP, com residência em Infectologia no Hospital das 
Clínicas, e que atua como plantonista do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, foi contratado como conselheiro do Comitê de Crise 
da EDP.  O profissional trouxe uma visão realista e clara, de quem 
está na linha de frente, de todas as implicações e ameaças do 
novo vírus, bem como a forma de prevenção da doença. 

Conhecedor da realidade da Empresa, Phelipe Monteiro, gestor 
operacional de Saúde da EDP, formado em Medicina e pós-
graduado em Medicina do Trabalho pela Santa Casa de São 
Paulo, com especialização em Cuidados Paliativos e Gestão 
de Saúde, foi o responsável por definir as diretrizes e planos 
de ação para contenção da propagação do vírus no quadro de 
colaboradores da EDP de todo o País.



em doações
10 007 750R$

40

9

83% 17%

+ 400 mil
beneficiados

EDP Brasil  
contra a
Covid-19 R$498 300

brasileiros
estados

Mais de R$ 10 milhões em doações 
beneficiaram instituições, pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social, hospitais e profissionais da 
saúde, em nove estados brasileiros.

AP, CE, ES, MA, MT, PA, RS, SP e TO
entre instituições, pessoas em situação
de vulnerabilidade social, indígenas, 
hospitais e profissionais de saúde

em doações realizadas por 
colaboradores da EDP instituições apoiadas

destinados a 
Comunidades Vulneráveis

destinados à
Área de Saúde



Apoio
à Saúde

em doações
8 403 000R$

idosos institucionalizados apoiados 
com medidas de proteção e 
prevenção contra a Covid-19

761

pessoas em situação de 
rua beneficiadas com 
banho e kits de higiene

para a prevenção da Covid-19

480

máscaras e equipamentos 
de proteção foram 
produzidos e entregues

38 200

respiradores
doados para UTIs

97

Apoio a 3 tecnologias sociais

Higiene, prevenção, equipamentos e 
tecnologia. Mais de R$ 8 milhões em 
contribuições para a Saúde.



Banho para geral

Solidariedade Covid-19

O projeto, que beneficiou 240 famílias, trabalha 
para o fornecimento e abastecimento de água 
para a comunidade de Acende Candeia, bairro 
de São Gonçalo do Amarante, no Ceará.

Água para todos
Associação dos Moradores
de Acende Candeia de Baixo

Rede de proteção para idosos
Gero360
O projeto visa minimizar o risco de contaminação e os impactos 
do contágio da Covid-19 entre os idosos residentes em Instituições 
de Longa Permanências de Idosos (ILPIs) e seus profissionais. 
Foram beneficiados 690 idosos nos estados do Ceará, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O projeto tem como objetivo recuperar equipamentos hospitalares. 
Dessa forma, o acesso da sociedade a estruturas de saúde preparadas 
para a pandemia, em especial aos que dependem do SUS, é ampliado. 
Foram beneficiadas 500 pessoas na cidade de Vitória/ES.

Indústria do bem
FINDES / SENAI ES

O projeto resgata a autoestima e a higienização da 
população em situação de rua, por meio de uma carreta 
móvel de chuveiros de água quente. Foram beneficiados 480 
moradores de rua nas cidades de São Paulo e Guarulhos.

Banho para geral
Instituto de Políticas Relacionais

Projetos de apoio à Saúde:



Outros 
projetos 
apoiados
no pilar
da Saúde:

Com energia nosso lar vai vencer a pandemia

Objetivo: combate, detecção e prevenção
Tempo da ação: 5 meses
Público atendido: 71 idosos
Cidade: Guarulhos/SP

Com energia nosso lar
vai vencer a pandemia

Objetivo: combate, detecção e prevenção
Tempo da ação: 6 meses
Público atendido: 9 600 pessoas
Cidade: Lorena/SP

Smart Society Living Lab - 
Rede de Colaboração para 
ações contra a Covid-19

Objetivo: combate, detecção e prevenção 
Tempo da ação: 6 meses
Público atendido: 115 pessoas
Cidade: São Paulo/SP

CTQ Contra a Covid-19

Objetivo: combate, detecção e prevenção 
Tempo da ação: 5 meses
Cidade: Peixe, Paranã e Lajeado/TO

Rastreia COVID

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias 
Tempo da ação: 2 meses
Público atendido: 1 000 pessoas
Cidade: Vitória/ES

COVID-19 / EPI

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias 
Tempo da ação: 5 meses
Cidade: São Paulo/SP

Projeto ULTRACIF – 
Descontaminação de insumos 
médico-hospitalares através 
da irradiação ultravioleta

“A doação da EDP foi muito 
bem-vinda nesse momento 
de dificuldades. Obrigada 
por essa capacidade de 
ajudar a gente.” 
Beneficiária do projeto “Com energia nosso lar vai vencer a pandemia”



Comunidades indígenas

Comunidades Vulneráveis

Produção de máscaras

1 704 750R$

42 300 Kg

Kg

9 000 máscaras

16 730 309 525

Apoio a 
Comunidades 
Vulneráveis
Mais de R$ 1.7 milhões em 
alimentos para combater um dos 
maiores problemas causados pela 
pandemia: a fome. 

564

em doações

de alimentos 
foram distribuídos

de alimentos 
foram distribuídos

produzidas por microempreendedores locais 
e distribuídas em Comunidades Vulneráveis

famílias receberam
apoio à alimentação

pessoas receberam
apoio à alimentação



Projetos de apoio a Comunidades Vulneráveis:

As usinas hidrelétricas Investco e a Enerpeixe, do Grupo EDP, destinaram cerca de R$ 200 mil aos 
projetos “Caminhos de solidariedade”, da Ação Social Arquidiocese de Palmas (ASAP), e “Educação em 
Saúde para o Combate à Covid-19”, da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O repasse foi realizado 
por meio de cartões de alimentação para mais de 300 famílias, durante três meses.

Caminhos de solidariedade
Arquidiocese de Palmas + Universidade Federal do Tocantins 

Foram promovidas ações integradas de prevenção imediata, combate ao contágio da 
Covid-19 e fortalecimento de ecoempreendedores comunitários. Foram apoiadas  
2 270 pessoas nas cidades de São Sebastião e Caraguatatuba, em São Paulo.

Esperança para iluminar a travessia
Instituto Supereco

Comunidade indígena

O propósito da ação foi assegurar a continuidade do acesso aos alimentos básicos, a partir da 
entrega de cestas básicas para as famílias de aldeias indígenas Kayabi, Apiaká e Munduruku. 
Foram beneficiadas 294 famílias dos estados do Mato Grosso e Pará.

Alimentos para os povos Kayabi, Munduruku e Apiaka
Associação Indígena Kawaip – Kayabi / Associação Indígena Dace
& Associação Indígena Apiaká



Outros projetos de 
apoio a Comunidades 
Vulneráveis:

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 5 meses
Público atendido: 250 famílias
Cidade: Vitória/ES

ACACCI e EDP na linha de 
frente contra a Covid-19

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 5 meses
Público atendido: 195 famílias
Cidade: Serra/ES

Ágape

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 2 meses
Público atendido: 167 famílias
Cidade: Linhares/ES

Alimentação e proteção: 
todos contra a Covid-19

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 3 meses
Público atendido: 100 famílias
Cidade: Santa Branca/SP

Batucando FT – de mãos 
dadas contra o Covid-19

Objetivo: redução do impacto econômico 
Tempo da ação: 6 meses
Público atendido: 200 famílias
Cidade: Nova Venécia/ES

Bem maior

Objetivo: combate, detecção e prevenção
Tempo da ação: 2 meses
Público atendido: 167 famílias
Cidade: Serra/ES

Centro Social 
São José de Calasanz

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 3 meses
Público atendido: 167 famílias
Cidade: Serra/ES

Central de energia  
contra a pandemia



Combate e mitigação à 
Covid-19 nas aldeias Mbya 
Guarani de Porto Alegre/RS 
e região metropolitana
Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 3 meses
Público atendido: 130 famílias
Cidade: Porto Alegre/RS e Região Metropolitana

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 5 meses
Público atendido: 277 famílias
Cidade: Mogi das Cruzes/ES

Divino amor contra o Corona! 

“O projeto 
‘Bem maior’ trouxe 
benefícios para  
200 famílias 
na região.” 
Colaborador EDP sobre o projeto “Bem maior”

Objetivo: combate, detecção e prevenção 
Tempo da ação: 3 meses 
Público atendido: 277 famílias
Cidade: Palmas/TO

Educação em saúde para o 
combate à Covid-19

Objetivo: combate, detecção e prevenção 
Tempo da ação: 1 mês
Público atendido: 7 879 pessoas
Cidade: Serra/ES

Heróis de máscara

Objetivo: combate, detecção e prevenção
Tempo da ação: 6 meses
Público atendido: 167 famílias
Cidade: Vila Velha/ES

Juntos somos mais fortes

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 6 meses
Público atendido: 167 famílias
Cidade: Serra/ES

Longe dos olhos, mas 
perto dos corações!



“A ação colabora muito com 
as nossas famílias, que estão 
sem trabalho e precisando  
de ajuda. Muito obrigada.”
Beneficiária do projeto “Longe dos olhos, mas perto dos corações!”

Comunidade indígena das aldeias Mbya Guarani/RS

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 6 meses
Público atendido: 300 famílias
Cidade: São Gonçalo do Amarante/CE

Mãos com vidas

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 2 meses
Público atendido: 300 famílias
Cidade: Laranjal do Jari e Porto Grande/AP

Movimento do bem

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 2 meses 
Público atendido: 308 famílias
Cidade: Chapadinha/AM

Pão em todas
as mesas

Objetivo: combate, detecção e prevenção
Tempo da ação: 6 meses
Público atendido: 300 famílias
Cidade: São José dos Campos/SP

Solidariedade Covid-19: 
juntos e fortes

Objetivo: atender às necessidades básicas/sanitárias
Tempo da ação: 6 meses
Público atendido: 184 famílias 
Cidade: Vitória/ES

Todos juntos contra a 
Covid-19 – Rede Alsa



Doações de 
colaboradores da EDP
O propósito da Empresa foi traduzido também nas atitudes 
de seus colaboradores que, através de recursos financeiros ou 
horas de voluntariado, atuaram para cuidar sempre melhor dos 
que mais estavam precisando. O foco principal das ações foi o 
combate à fome, uma das principais consequências da pandemia.

    498 300 
Total doado pelos colaboradores EDP
R$

Associação Pecém Eu Te Amo-Mãos com Vidas

“Agradeço o cartão solidário 
e essas pessoas que 
transformam a vida da gente 
e são grandes parceiros.”
Beneficiário do projeto “Olhar solidário”/IBCA

Entidade sem fins lucrativos de caráter 
filantrópico, educacional, de promoção 
da pessoa humana e assistência social.

Ação Social 
Arquidiocesana Palmas 
Palmas/TO

A associação desenvolve vários 
projetos e ações que ajudam no 
crescimento social, econômico e 
cultural da comunidade onde atua.

Associação Pecém Eu
Te Amo-Mãos com Vidas 
São Gonçalo do Amarante/CE

Atua com foco no ramo de 
atividade de associações 
culturais, desportivas e sociais.

Estadual
Carlos Dorneles
Porto Alegre/RS

Instituição de caráter social, 
que busca desenvolver ações 
que visam atender o público 
mais vulnerável socialmente.

Instituto  
IBC 
Laranjal do Jari/AP

A organização tem por finalidade a 
promoção da educação em valores 
morais, culturais, artísticos e assistenciais 
para crianças e adolescentes.

Instituto Maria Mãe
do Divino Amor 
Mogi das Cruzes/SP

Suas atividades principais são 
artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares.

Olhar Solidário. 
Instituto Brasil
de Cultura e Arte
IBCA – Vitória/ES



Ações de voluntariado
Além das doações, os colaboradores da EDP criaram suas próprias 
ações e iniciativas para ajudar quem mais precisa.

Colaboradora da Distribuição EDP/SP juntou-se a 11 colegas para 
arrecadar alimentos e itens de higiene e doá-los ao Lar Santo Antônio. 
Foram distribuídos 52 kg de alimentos e 200 itens de higiene.

Com a campanha “Junho vermelho”, a EDP promoveu um alerta e um 
incentivo: a doação de sangue não pode parar durante a pandemia 
da Covid-19. Por isso, convidou os colaboradores a fazer a diferença, 
com um gesto simples, rápido, praticamente indolor e muito importante.

Campanha para doação de sangue

Em dez dias, um grupo de colaboradores da EDP, no Ceará, mapeou 
famílias, arrecadou recursos, comprou produtos, montou e 
distribuiu 50 cestas básicas para Comunidades Vulneráveis. 

Cestas básicas 
Ceará

Os colaboradores de Vila Velha/ES se juntaram e conseguiram um 
micro-ondas novo para rifar. Com o dinheiro arrecadado, compraram 
90 cestas básicas para doação à comunidade de Jabaeté, onde vivem 
aproximadamente 500 famílias sem acesso à energia e ao saneamento básico.

Rifa beneficente para a comunidade 
Jabaeté/ES

Visando amenizar a solidão durante o período de isolamento, 36 
voluntários da EDP trocaram mensagens com idosos e profissionais da 
saúde do Lar Torres de Melo, em Fortaleza/CE, e da Casa de Repouso 
Recanto São João de Deus, em São José dos Campos/SP.

Cartas para lares de idosos 
São José dos Campos/SP e Ceará

Cartas para lares de idosos 

Ajuda ao Lar Santo Antônio
Biritiba Mirim/SP



Uma “vaquinha on-line”, criada por um colaborador da EDP em 
SP, arrecadou recursos financeiros com o objetivo de ajudar duas 
instituições (Associação Guilherme de Jesus e Casa Limiar), por meio 
da compra de alimentos e itens de higiene. Participaram da ação 12 
voluntários e foram doadas 30 cestas básicas.

Em São José dos Campos, um colaborador se juntou a oito
colegas prestadores de serviço da EDP para confeccionar 
máscaras de tecido. Foram produzidas 50 máscaras.

Varal solidário 
São José dos Campos/SP

Varal solidário

Assistência a famílias
vulneráveis do Tocantins
No total cerca de 500 pessoas foram beneficiadas pelas 
ações de voluntariado em cinco municípios do Tocantins: 
Palmas, Porto Nacional, Lajeado, Miracema e Peixe.

Os alunos do projeto ”Aprender e crescer” ainda 
receberam da Força-Tarefa de Combate ao 
Coronavírus, no Tocantins, a doação de 50 cestas 
básicas e 50 kits de higiene.

Cestas básicas e kits de higiene

Mais de 100 famílias foram 
beneficiadas e 35 delas ainda 
estão sendo assistidas pela EDP.

Assistências às famílias

Desde o início de abril, foram arrecadadas 
e doadas 55 máscaras de tecido e 3,5 
toneladas de alimentos.

Máscaras e alimentos

Vaquinha on-line
São Paulo/SP



Continuaremos
a usar nossa
energia para cuidar 
sempre melhor.

A EDP agradece a todos os colaboradores 
e voluntários que doaram e criaram 
projetos, contribuindo, dia após dia, para 
minimizarmos os impactos da pandemia. 
 
Demonstração de solidariedade e empatia 
que reforça o orgulho de ser EDP  
e o propósito da Empresa.

Imagens cedidas pelos projetos apoiados e pelo fotógrafo Joel Santos




