SOLLIDAL GANH
HA PRÉMIO
O EDP “FOR
RNECEDOR DO
D ANO”
Caros Colaboradores e restantes Stakeholdeers,
Temos o prazer de co
omunicar qu
ue o ‘Prémioo Excelência ‐ Fornece
edor do Anoo’, atribuído
o pela
primeira vvez em 201
12, pelo Grupo EDP, nno âmbito da iniciativva EDPartneers, distingguiu a
SOLIDAL e será um im
mportante activo
a
para a nossa em
mpresa alarg
gar a sua poosição junto dos
seus clienttes internaccionais e pen
netrar em nnovos mercados extern
nos.
Além de seer uma refeerência mundial no se ctor da ene
ergia, o Gru
upo EDP é ttambém o nosso
n
principal e mais antigo cliente em Portugaal e o fato
o de ter esccolhido a SSOLIDAL como o
melhor enttre os seus fornecedorres em 20122 constitui
um exceleente cartão
o de visita para deseenvolver a
nossa activvidade comercial além‐‐fronteiras.
O reconhecimento da EDP é consequuência da
prossecuçãão de umaa estratégiaa compatívvel com o
alinhamento estratégico da próp
pria EDP.
A nossa empresa, co
omo é do vosso
v
conh ecimento,
tem assen
ntado os seus
s
pilaress estratégiccos numa
forte aposta na I&
&D e no desenvolvim
d
mento de
produtos d
de elevado valor acresscentado, bbem como
no aperrfeiçoamentto da sua políítica de
responsabilidade social e de susttentabilidadde.
Refira‐se que o fatto de ser a única produtora
nacional de cabos de energgia submaarinos foi
determinante para que a SOLIDAL teenha sido
escolhida, em 2011, para participar no W
WindFloat, projecto‐piloto prom
movido pelaa EDP
que visa o desenvolvim
mento de ssoluções qu
ue permitam a instalaação de parques
Inovação q
eólicos offs
fshore na Zo
ona Económ
mica Exclusivva portugue
esa.
Recorde‐see que a emp
presa, que figura
f
entree as 40 maio
ores exportadoras nac ionais, contta, no
estrangeiro
o, com cerrca de 20 das princi pais utilitie
es de enerrgia eléctricca do sudoeste
europeu ccomo clienttes, exportaando mais de 70% daa sua produ
ução para mercados como
c
Espanha, Irrlanda, Rein
no Unido, Ittália e Françça.
A 1ª ediçãão da EDPaartners, inicciativa com
m características pioneiras que viisa o reforçço da
relação en
ntre a EDP e os seus parceiros, recebeu 16
64 candidatturas proveenientes de
e 120
fornecedores (dentree um unive
erso de 9000), as quaiis foram avvaliadas poor um painel de
www.so
olidal.pt

www.quintascondu
utores.pt

jurados independente composto por um conjunto de personalidades que incluiu nomes
como Daniel Bessa, Escada da Costa, Filipe de Botton, Alberto da Ponte, Alberto Castro, Luís
Veiga Martins e Pedro Saraiva, contando ainda com o apoio, no plano técnico‐científico, da
Universidade Católica.
Os 120 fornecedores concorrentes competiram em 4 diferentes categorias – ‘Relação com o
Cliente’, ‘Partilha de Boas Práticas’, ‘Inovação’ e ‘Responsabilidade Social Corporativa’.
Finalista na categoria ‘Inovação’, a SOLIDAL acabou por conquistar o ‘Prémio Excelência ‐
Fornecedor do Ano’, uma distinção transversal a todas as outras categorias e à qual o
regulamento da EDPartners não permitia a formalização de candidatura.
Enquanto vencedora deste prémio, a SOLIDAL teve a possibilidade de, através da Fundação
EDP, atribuir um prémio pecuniário de 50 mil euros a uma instituição de solidariedade social
apoiada pela EDP, tendo a sua escolha recaído no Instituto Profissional do Terço, instituição
centenária dedicada à educação tendo em vista a reinserção social de crianças
institucionalizadas, com sede no Porto.
Gostaríamos de felicitar todos os Stakeholders – Colaboradores, Clientes, Fornecedores,
Bancos e Accionistas – por esta conquista que, sem o empenho de todos ao longo dos vários
anos de relacionamento com a EDP, não teria sido possível.

Esposende, 28 de Setembro de 2012
O Conselho de Administração

