Move‑nos
melhorar
Melhorar cada ponto de contacto do nosso
negócio, de modo a que o nosso percurso de
inovação cresça a par e passo com os valores
tradicionais de confiança e proximidade.
Move‑nos a evolução.

€

4 701 90,4M€ 146,8M€
Giros de
Distribuição
Postal

EBITDA

Capital Próprio

Desempenho
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4. Desempenho
4.1.
Capital Financeiro
Rendimentos Operacionais

pelo crescimento dos rendimentos nas áreas de
negócio Expresso e Encomendas (+12,3%), Banco CTT
(+27,0%) e Correio (+0,8%), que permitiu compensar
o decréscimo dos rendimentos dos Serviços
Financeiros (-23,4%).

Os rendimentos operacionais recorrentes totalizaram
708,0 M€ em 2018, representando um crescimento
de 1,4% face a 2017. Esta evolução foi suportada

Rendimentos operacionais
Milhões €

Reportados

Recorrentes

Peso %

‘17

‘18

Valor

∆

‘17

‘18

Valor

∆

Rendimentos operacionais

714,3

717,5

3,2

0,4%

697,9

708,0

10,1

1,4%

Correio

527,5

531,9

4,4

0,8%

527,5

531,9

4,4

Expresso e Encomendas

134,6

151,2

16,6

12,3%

,6

151,2

18,5

23,6

5,0

27,0%

18,5

23,6

55,2

42,3

-12,9

-23,4%

55,2

Banco CTT (1)
Serviços Financeiros

(1)

Estrutura central CTT
Eliminações intragrupo
(1)

‘17

‘18

0,8%

76%

75%

16,6

12,3%

19%

21%

5,0

27,0%

3%

3%

42,3

-12,9

-23,4%

8%

6%

109,0

101,8

-7,1

-6,5%

102,4

92,7

-9,7

-9,5%

15%

13%

-130,5

-133,4

-2,8

-2,2%

-140,3

- ,6

6,7

4,7%

-20%

-19%

Em 2018 e no período homólogo (proforma) considera‑se a incorporação da Payshop no Banco CTT, que de igual forma é excluída dos Serviços Financeiros.

Gastos Operacionais9
Os gastos operacionais recorrentes totalizaram
617,6 M€, +9,6 M€ (+1,6%) face ao ano anterior, sobretudo
em resultado do aumento dos gastos variáveis
associados ao crescimento da atividade não terem sido
totalmente compensados pela poupança resultante
do Plano de Transformação Operacional em curso.

Os gastos operacionais recorrentes são impactados
pelo efeito inorgânico da Transporta (+5,8 M€) que
não são totalmente comparáveis, uma vez que a sua
integração ocorreu em maio de 2017. Sem o efeito da
incorporação da Transporta, os gastos operacionais
recorrentes crescem 0,6%.

Gastos operacionais
Milhões €

Reportados

9

 xcluindo imparidades,
E
provisões e depreciações/
amortizações.

Recorrentes

‘17

‘18

∆

‘17

‘18

∆

Gastos operacionais(*)

633,1

643,1

1,6%

608,0

617,6

1,6%

FSE

251,5

261,8

4,1%

241,6

257,6

6,6%

Gastos com pessoal

354,7

353,6

-0,3%

340,1

332,9

-2,1%

26,9

27,7

3,0%

26,4

27,1

2,6%

Outros gastos

* Excluindo imparidades, provisões e depreciações/amortizações.

( )
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Os gastos com fornecimentos e serviços externos
recorrentes aumentaram 16,1 M€ (+6,6%) em relação
ao ano anterior, destacando‑se: (i) +15,0 M€ (+12,6%)
nos FSEs diretos associados, maioritariamente, ao
crescimento da atividade do negócio Expresso e
Encomendas em Portugal e Espanha; (ii) +0,6 M€ (+2,7%)
nos gastos com a frota, refletindo os impactos negativos
do crescimento do preço dos combustíveis e o acréscimo
dos gastos de conservação da frota operacional; (iii)
-1,8 M€ (-4,0%) de gastos com edifícios; e (iv) -1,6 M€
(-5,9%) de gastos com sistemas de informação,
em especial -2,2 M€ (-24,4%) no outsourcing.
Os gastos com pessoal recorrentes diminuíram 7,2 M€
(-2,1%) em relação a 2017, refletindo essencialmente
o resultado do programa de otimização de recursos
humanos, que teve um impacto positivo nas
remunerações recorrentes, superior ao valor dos
aumentos salariais (+2,6 M€), dinâmicas de carreiras,
diuturnidades e crescimento do pessoal contratado na
rede de retalho pelo aumento da atividade, e também
devido à redução da responsabilidade associada aos
outros benefícios de longo prazo (-3,5 M€).

Os outros gastos recorrentes aumentaram 0,7 M€
(+2,6%) devido essencialmente a: (i) +1,1 M€ no custo
das mercadorias vendidas, o qual acompanhou
a evolução das vendas de lotaria; (ii) +1,3 M€ nas
comissões interbancárias pagas, resultante da maior
transacionalidade dos clientes do Banco CTT; e (iii)
-2,0 M€ nas diferenças de câmbio desfavoráveis
acompanhando a valorização do DTS (Droits de Tirage
Spéciaux) face ao euro.

EBITDA recorrente
A atividade operacional gerou um EBITDA recorrente10
de 90,4 M€, +0,6% superior ao obtido em 2017,
com uma margem de 12,8% (12,9% em 2017).
A evolução do EBITDA recorrente deveu‑se ao
aumento do EBITDA do Correio (+8,4 M€) e do E&E
(+1,9 M€) que compensaram a redução verificada
no EBITDA dos Serviços Financeiros (-7,5 M€)
e do BCTT (-2,4 M€).

EBITDA por área de negócio
Milhões €

Reportados

Recorrentes

‘17

‘18

∆

‘17

‘18

EBITDA

81,1

74,4

-8,4%

89,9

90,4

0,6%

Correio

75,4

73,2

-2,9%

78,4

86,9

10,8%

∆

Expresso e Encomendas

-0,5

2,1

513,0%

1,3

3,3

144,1%

Serviços financeiros (*)

24,9

17,2

-31,1%

25,0

17,5

-29,9%

Banco CTT (*)

-18,7

-18,1

3,1%

-14,9

-17,3

-15,8%

* I nclui em 2018 e no período homólogo (proforma) a incorporação da PayShop no Banco CTT, que de igual forma é excluída
dos Serviços Financeiros.

( )

EBIT recorrente e Resultado Líquido
O EBIT recorrente situou se em 57,0 M€, -3,2 M€
(-5,2%) face ao ano de 2017, com uma margem
de 8,1% (8,6% em 2017).
10

 esultado antes de
R
depreciações/amortizações,
imparidades e provisões,
resultados não recorrentes,
resultados financeiros e
impostos.

O resultado financeiro consolidado atingiu -6,3 M€,
refletindo um decréscimo de -1,3 M€ (-25,2%) face
ao ano anterior, em especial pelo registo da perda

de 0,9 M€ pela participação em 50% na empresa
“MKTPlace Comércio Eletrónico, S.A.”, empresa
criada em junho passado entre a Sonae e os CTT para
a exploração de oportunidades de negócio no sector
do comércio eletrónico e que ainda está em fase
de preparação e investimento.
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Os juros e rendimentos financeiros recuaram
0,3 M€ (-87,2%) devido às baixas taxas de
remuneração dos depósitos a prazo, a menores
níveis de liquidez e à manutenção de uma política
conservadora de aplicação de fundos por parte dos
CTT. Os gastos financeiros incorridos ascenderam
a 5,5 M€ incorporando maioritariamente os gastos
financeiros com benefícios pós‑emprego e de longo
prazo aos empregados no montante de 5,3 M€ e
também, com pouco significado, os juros associados
a instrumentos financeiros e de empréstimos
bancários (0,2 M€).

Os CTT obtiveram em 2018 um resultado líquido
consolidado atribuível aos acionistas de 19,6 M€
(+7,6 M€; -28,0%), influenciado pela evolução dos
itens não recorrentes que ascenderam em 2018
a -18,4 M€ (5,3 M€ superior a 2017).

Resultados não recorrentes
Os CTT registaram em 2018 itens não recorrentes,
líquidos de rendimentos com alienações, de 18,4 M€,
dos quais 16,1 M€ afetaram o EBITDA e 2,3 M€
respeitam a depreciações/amortizações,
imparidades e provisões líquidas.

Milhões €

Resultados não recorrentes

Total
Com impacto no EBITDA reportado

‘17

‘18

-13,1

-18,4

-8,8

-16,1

Gastos com pessoal

-14,7

-20,7

FSE

-9,9

-4,1

Outros gastos

-0,6

-0,7

Outros rendimentos e ganhos

16,3

9,4

Sem impacto no EBITDA reportado

-4,3

-2,3

Provisões (aumentos/reversões)

-1,3

-2,2

Imparidades, depreciações e amortizações (perdas/reversões)

-3,0

-0,1

Os gastos com pessoal resultaram, principalmente, do
programa de otimização de recursos humanos e os FSE
são relativos a consultoria para projetos estratégicos
no âmbito do apoio ao Plano de Transformação
Operacional, ao projeto excelência comercial e apoio
a novas aquisições. As provisões incluem um valor
relativo à constituição de provisão na Tourline para fazer
face à notificação emitida pela Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (1,4 M€) e a provisão para
reestruturação no âmbito do Plano de Transformação
Operacional (1,4 M€). Os outros rendimentos e ganhos
refletem as mais‑valias pela venda de edifícios em
ambos os períodos.

Investimento
O investimento do Grupo situou‑se em 30,7 M€,
+7,4% (+2,1 M€) do que o realizado em 2017.
O investimento em sistemas de informação atingiu
os 22,8 M€ (+8,8%) relacionado com sistemas

informáticos core e de apoio ao negócio do Banco
CTT e da área Expresso e Encomendas, e ainda com
projetos estratégicos de sistemas de informação.
O investimento em obras de renovação de edifícios
e segurança totalizou 5,2 M€ (+70,9%), para suportar
a concentração de espaços e o esforço de libertação
de edifícios.

Cash flow
A variação de caixa ajustada (exclui float dos Serviços
Financeiros e depósitos, créditos e investimentos do
Banco CTT) em 2018 foi de -21,0 M€, sobretudo devido
aos investimentos (-28,4 M€), aos recebimentos
resultantes da venda de edifícios (12,9 M€) e ao cash
flow operacional ajustado que ascendeu a 31,8 M€.
Esta variação inclui os itens não recorrentes pelo
pagamento de indemnizações por rescisões por
mútuo acordo no montante de 31,2 M€, dos quais
11,6 M€ relacionados com provisões registadas
em 2017 e pagas em 2018.
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Cash flow
Milhões €

Reportados

Cash flow das atividades operacionais

Ajustado(*)

‘17

‘18

∆ ABS ‘17/’18

‘17

‘18

∆ ABS ‘17/’18

291,1

59,1

-231,9

44,3

31,8

-12,6

Cash flow sem Banco CTT

-

-

-

63,2

35,7

-27,5

Cash flow Banco CTT

-

-

-

-18,9

-3,9

15,0

-240,4

-200,7

39,7

-5,8

-16,4

-10,6

-31,2

-28,4

2,8

-31,2

-28,4

2,8

-25,3

-22,2

3,1

-25,3

-22,2

3,1

-5,9

-6,2

-0,3

-5,9

-6,2

-0,3

-234,6

-184,3

50,4

-

-

0,0

Cash flow das atividades de investim ento
Investimento
Investimento sem Banco CTT
Investimento Banco CTT
Ativos Financeiros Banco CTT (**)
Outros

25,4

12,0

-13,4

25,4

12,0

-13,4

Free Cash flow operacional

50,6

-141,5

-192,2

38,5

15,3

-23,2

Cash flow das atividades de financiamento

-71,9

-36,3

35,7

-71,9

-36,3

35,7

Do qual dividendos
Outros (***)
Variação de caixa

-72,0

-57,0

15,0

-72,0

-57,0

15,0

29,3

-26,3

-55,6

0,1

0,0

-0,1

8,0

-204,1

-212,1

-33,3

-21,0

12,3

*C
 ash flow excluindo a variação de credores líquidos de serviços financeiros, depósitos de clientes bancários e outros empréstimos, crédito a clientes bancários,
outros recebimentos e pagamentos de terceiros relativos ao Banco CTT, investimentos em títulos, depósitos no Banco de Portugal e outros ativos financeiros
bancários.
( )
** Inclui investimentos em títulos e outros ativos financeiros bancários do Banco CTT.
(
***) Nas contas estes valores não foram considerados na Caixa e equivalentes de caixa na Demonstração dos Fluxos de Caixa, no entanto fazem parte da Caixa
e equivalentes de caixa do Balanço. Estes valores correspondem à variação dos depósitos à ordem no Banco de Portugal, dos cheques a cobrar do Banco
CTT/Compensação de cheques do Banco CTT e das imparidade de depósitos e aplicações bancárias.
( )

Posição financeira consolidada
A posição financeira do Grupo CTT considerando
o Banco CTT fora do perímetro de consolidação
integral, sendo contabilizado como uma participação

financeira mensurada pelo método da equivalência
patrimonial, seria a seguinte:

Posição financeira consolidada excluindo Banco CTT
Milhões €

Ativo não corrente

31.12.2017 proforma

31.12.2018

∆

413,4

405,8

-1,8%

Ativo corrente

557,3

456,8

-18,0%

Total do ativo

970,7

862,7

-11,1%

Capital próprio

184,0

146,8

-20,2%

Total do passivo

786,8

715,9

-9,0%

Passivo não corrente

282,7

288,2

2,0%

Passivo corrente

504,1

427,7

-15,2%

970,7

862,7

-11,1%

Total capital próprio e passivo consolidado
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Posição financeira consolidada
Milhões €

31.12.2017

31.12.2018

Ativo não corrente

678,5

1 026,4

51,3%

Ativo corrente

930,3

742,4

-20,2%

Total do ativo

1 608,8

1 768,8

9,9%

184,0

146,8

-20,2%

1 424,8

1 622,1

13,8%

Capital próprio
Total do passivo
Passivo não corrente
Passivo corrente
Total capital próprio e passivo consolidado

Na comparação da demonstração da posição
financeira consolidada em 31.12.2018 e 31.12.2017,
destaca‑se:
O total do ativo atingiu 1 768,8 M€ registando um
aumento de 160,0 M€, sendo: (i) +368,6 M€ relativos
a aplicações, a ativos financeiros e crédito detidos pelo
Banco CTT repartidos por: investimentos em títulos
(+186,8 M€), crédito a clientes bancários (+168,7 M€)
em especial crédito à habitação e crédito ao consumo,
e outros ativos financeiros bancários (+13,1 M€),
e (ii) -204, 1 M€ de redução das disponibilidades
e aplicações de tesouraria.

∆

282,7

288,3

2,0%

1 142,0

1 333,8

16,8%

1 608,8

1 768,8

9,9%

O capital próprio reduziu 37,2 M€ (-20,2%) em
resultado: (i) da distribuição de dividendos do exercício
de 2017 (57,0 M€), ocorrida em maio 2018, e (ii)
da redução do resultado líquido (-7,6 M€).
O total do passivo aumentou 197,3 M€ (+13,8%),
destacando‑se: (i) o aumento dos depósitos de clientes
do Banco CTT (+264,7 M€, +42,8%), e (ii) a redução dos
credores de Serviços Financeiros (-69,3 M€, -25,6%).
As responsabilidades com benefícios aos empregados
(benefícios pós‑emprego e de longo prazo) ascendiam
em 31 de dezembro de 2018 a 261,7 M€, -8,3 M€ do que
em dezembro de 2017, discriminadas no quadro abaixo:

Responsabilidades com benefícios aos empregados de longo prazo
Milhões €

Total das responsabilidades
Cuidados de saúde
Acordos de suspensão

31.12.2017

31.12.2018

270,0

261,7

-3,1%

254,0

251,8

-0,9%

3,3

1,6

-51,9%

∆

Outros benefícios de longo prazo aos trabalhadores

12,3

7,9

-36,3%

Plano de pensões Transporta

0,4

0,3

-3,2%

0,04

0,1

126,8%

Outros benefícios

Refere‑se em complemento ao exposto:

• - 3,5 M€ na responsabilidade associada aos outros
benefícios de longo prazo - Subsídio Mensal Vitalício
(decorrente do DL 126-A/2017 de 6 outubro, pelo qual
o Subsídio Mensal Vitalício é extinto sendo substituído
pela Prestação Social para a Inclusão, passando
os participantes para a Segurança Social e existindo
um período de convergência até 31 dezembro 2023).

• - 2,2 M€ nos cuidados de saúde decorrentes,
principalmente, do efeito dos ganhos atuarias como
o aumento da taxa de desconto (de 2% para 2,1%).

• - 1,7 M€ relativo aos acordos de suspensão,
essencialmente pela alteração da população
e aumento da taxa de desconto.
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Valor económico
A empresa distribui mais de 354 milhões de euros em
salários e benefícios, remunera os seus acionistas,

é um importante pagador de impostos e investe
na comunidade.

Tabela 3 – Valor económico direto, gerado e distribuído dos CTT
Mil €

Valor económico direto gerado
Receitas
Valor económico direto distribuído
Gastos Operacionais
Salários e benefícios de Empregados

‘17

‘18

∆ % ‘17/’18

714 659

716 719

0,3%

714 659

716 719

0,3%

761 821

756 411

-0,7%

311 301

324 009

4,1%

354 740

353 612

-0,3%

Pagamento a fornecedores de Capital

77 381

62 511

-19,2%

Pagamento ao Estado

17 255

15 090

-12,5%

Investimentos na Comunidade
Valor económico acumulado

1 144

1 190

4,0%

-47 162

-39 692

15,8%

4.2.
Capital Humano
A gestão de recursos humanos é pautada pelas
seguintes prioridades: definição e implementação
de políticas de desenvolvimento do capital humano
que permitam promover as competências, premiar o
desempenho e a agilidade da organização; manutenção
de um bom ambiente social; investimento contínuo em
formação e qualificação; otimização e adequação do
quadro de trabalhadores, tendo presente a necessidade
de responder à evolução e aos desafios de mercado.

4.2.1. Caracterização
do Capital Humano11

4.2.2. Remuneração

O número de trabalhadores (efetivos do quadro
e contratados a termo) nos CTT, a 31 de dezembro
de 2018, era de 12 097, menos 66 (-0,5%) do que em
igual período de 2017. Verificou‑se uma diminuição
de 238 efetivos e um aumento de 172 contratados
a termo. O número de saídas e entradas foi de 2 131
e 2 316 respetivamente, traduzindo‑se numa taxa
de rotatividade de 17,6%. De salientar que 268 saídas
ocorreram no contexto do Programa de Otimização
de Recursos Humanos enquadrado no Plano
de Transformação Operacional em curso.

11

 ara mais informação consultar
P
Tabela – Trabalhadores, no
Anexo IV.

EC1

LA3

LA8

LA6

LA1

A taxa global de ausências manteve‑se em 7,2% nos
CTT, S.A. e diminuiu para 6,7% nos CTT (-0,1 p.p.).
Os motivos que mais contribuíram para as ausências
foram: doença (4,2%); sinistralidade (1%); atividade
sindical (0,5%); maternidade/paternidade (0,5%).
De referir que a taxa de ausências, excluindo a
maternidade/paternidade, ausências por luto ou de
horas para estudo, foi de 5,1%, menos 1,1p.p. do que
no ano anterior. A taxa de retorno após licença parental
foi de 100%.

G-10

G-9

A 6 de junho concluíram‑se as negociações relativas
à revisão das remunerações base mensais e valores
para progressões salariais, tendo as 11 associações
sindicais representativas dos trabalhadores, dado
o seu acordo de princípio aos aumentos salariais, com
efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2018, entre 1,1%
e 1,3%, consoante as remunerações, com a garantia
de um aumento mínimo de 12€. Idêntico aumento
foi aplicado no âmbito das empresas subsidiárias,
de forma a assegurar uma equidade global.
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Este Acordo tem em conta a valorização de um clima
de estabilidade e paz social na Empresa, que constitui
objetivo dos CTT, visando a valorização do fator trabalho.
De acordo com os princípios da legislação laboral,
não existe qualquer diferença na atribuição do

salário base de homens e mulheres. No entanto,
ao longo da carreira profissional, por motivos vários,
historicamente ocorrem diferenças na remuneração
média, dentro de cada grupo profissional, mais
favoráveis para género masculino, como se pode
observar na tabela seguinte.

Tabela 4 – Rácios e remunerações, por género e grupo profissional

Grupo profissional

Média de vencimentos
Mulheres (€)

Média de vencimentos
Homens (€)

Rácio F/M

Quadros superiores

2 006,89

2 519,05

0,80

Quadros médios

1 379,20

1 378,13

1,00

Atendimento

1 073,91

1 156,97

0,93

Distribuição

813,28

895,22

0,91

Outros

941,17

964,25

0,98

Global

1 167,04

1 087,09

1,07

4.2.3. Desenvolvimento de
Carreira e Gestão de Talento
O Acordo de Empresa estabelece o objetivo
e o conteúdo profissional para cada um dos
graus de qualificação e categorias profissionais.
Estão definidos também os critérios de progressão
e evolução profissional, baseados nos princípios
do reconhecimento, mérito e do desempenho,
da aquisição e aumento de competências, com
ênfase no empenho e esforço de desenvolvimento
de cada trabalhador e na sua contribuição para
a cadeia de valor.
No quadro duma política de gestão de talento e reforço
do capital humano, os CTT realizam ações de atração
recrutamento no mercado de novos conhecimentos
e competências, bem como de desenvolvimento
dos técnicos e chefias, capazes de acompanhar
as exigências de inovação e evolução do negócio.
Merece especial referência a conceção e lançamento
de um programa de desenvolvimento de talento
jovem Young Talent Development, como parte da
Academia CTT. Trata‑se de um programa de criação
de valor para os jovens e para a Empresa, que
pretende desenvolver competências e incrementar
o compromisso com a organização. Este programa
envolveu 27 quadros e terá continuidade em 2019.
Deu‑se início ao desenho de um programa modular
de formação em liderança, orientado de forma
diferenciada para vários grupos de talento.

LA13

LA11
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Os CTT têm prosseguido uma atuação no sentido
de disporem de pessoas com as competências
adequadas e níveis de motivação elevados,
capazes de acompanhar as exigências de inovação
e de evolução do negócio. Numa ótica de gestão
de talentos, consideram, quer ações de atração
e recrutamento no mercado de novos conhecimentos
e competências, quer ações de desenvolvimento
dos quadros técnicos e chefias.
Neste domínio encontra‑se a decorrer a 3ª edição
do Programa Trainee 2017/19 – “Move‑nos o teu
potencial”, visando captar e reter jovens de elevado
potencial, promover o seu desenvolvimento no âmbito
de um programa global estruturado, contribuir para o
rejuvenescimento dos quadros de pessoal, fomentar
uma cultura de mobilidade e posicionar os CTT como
Employer of first choice. A 2ª edição do Programa
Trainee resultou na admissão de 11 trabalhadores.
Dando continuidade ao esforço de atração do talento,
intensificaram‑se relações com Universidades,
nomeadamente com a participação regular em feiras
de emprego, acolhimento de estudantes finalistas
(Open Day) e a promoção de estágios de verão.
O processo de avaliação de desempenho realiza‑se
anualmente, no ano subsequente ao exercício
a que respeita e abrange todos os trabalhadores
efetivos com seis ou mais meses de vínculo, que não
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estejam em situação de licença sem retribuição ou
de suspensão de contrato. Em 2018 foram envolvidos
10 365 trabalhadores, correspondendo ao total do
universo elegível (exceto Corre, Tourline e Banco CTT).
O sistema de gestão de desempenho assenta na
avaliação de comportamentos e do cumprimento
de objetivos, fixados para os trabalhadores, consoante
as várias atividades e grupos funcionais, com vista
a reforçar o alinhamento entre os ciclos de negócio e de
desempenho, a consolidação da cultura e dos valores
empresariais e o reconhecimento e diferenciação dos
contributos. O processo envolve a comunicação entre
as chefias e os trabalhadores, incluindo o balanço

da atividade e a apresentação dos objetivos para
o novo ciclo, favorecendo a identificação de ações
de formação e desenvolvimento.

4.2.4. Formação12
Durante o ano, 90% dos trabalhadores participaram
em ações de formação, num total de 219 mil horas, com
uma realização média de 19 horas per capita, sendo
a taxa de formação de 1,1% (horas formação/horas de
trabalho). A distribuição de horas de formação pelos
11 programas que estruturam o Plano de Formação
consta do gráfico abaixo.

Alinhamento estratégico e integração (22%)
Saúde e segurança no trabalho (16%)
Formação técnica especializada (16%)
Atividade bancária (13%)
Eficácia pessoal (11%)
Oferta CTT (6%)
Alinhamento
estratégico
Gestão
e liderança
(5%) e integração (22%)
Qualidade e melhoria de processos (5%)
Operações e logística (5%)
Excelência comercial (1%)
Economia digital (1%)

Os programas estratégicos Pegasus (aplicação
SAP HANA) e Orion (CRM - Pilar Sales) envolveram
a disseminação de formação em cascata a key
e end users atingindo os 600 participantes.

12

Realizou‑se a 2.ª edição do programa de Gestão
para os Quadros, tendo sido abrangidos 9 em
formação pós‑graduada nos domínios da Gestão,
Marketing e Data Science.

402 já obtiveram certificação. As equipas das
restantes lojas, continuaram a receber formação
sobre a oferta CTT, destacando‑se a saúde
Multicare, o seguro de proteção de transferências
e o reforço do conhecimento da oferta de acesso
à rede e infraestrutura CTT por outros operadores
postais. Todo este esforço traduz‑se na promoção
de um atendimento de excelência que beneficie
toda a população.

Continuou o programa formativo para as equipas das
Lojas Banco CTT. Do universo dos trabalhadores que
assegura a comercialização de crédito hipotecário,

No âmbito do novo Regulamento Geral Proteção
de Dados, a formação de preparação das equipas
já abrangeu mais de 6 000 trabalhadores.

 ara mais informação consultar
P
Tabela – Trabalhadores,
no Anexo IV.
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No âmbito operacional, continuou‑se a investir no
programa de Prevenção Rodoviária nos CTT, que
contou com mais de 37 500 participações. Destaca‑se
ainda o apoio à implementação de um novo modelo
de supervisão nos Centros de Distribuição Postal.
Continuou a difundir‑se a formação sobre: Direito
à Igualdade de Oportunidades e não Discriminação,
Códigos de Conduta CTT, Subsidiárias e Banco e
iniciou‑se a difusão no Código da Boa Conduta para
a prevenção e combate ao Assédio no Trabalho.
Pelos ganhos de eficiência que gera, merece ser
referido que a formação a distância atingiu mais
de 12 mil participações representando 26% do total
de horas de formação realizadas. Destaca‑se na
organização desta atividade o início da difusão de
conteúdos junto da Tourline e em Postos de Correio.

4.2.5. Gestão das Relações
Laborais
Os trabalhadores veem assegurada a sua
comunicação com a gestão através de vários órgãos
de representação. A Comissão de Trabalhadores (CT)
e as 111 Subcomissões de Trabalhadores (SCT)
exercem as competências que lhes estão atribuídas
por lei. Os CTT mantêm um contacto permanente
com a CT, através de reuniões mensais, ao mais alto
nível, e de reuniões pontuais, sempre que necessário,
quer com a CT, quer com cada um dos sindicatos.
A 31 de dezembro 90,7% dos trabalhadores estavam
abrangidos pelo Acordo de Empresa e 76,0% eram
sindicalizados (efetivos e contratados), verificando‑se
respetivamente, um aumento de 0,8 p.p. e uma redução
de 1,5 p.p. face ao ano anterior.
No contexto europeu, a empresa manteve a sua
participação no Comité de Diálogo Social Europeu
para o setor postal, que reúne representantes dos
sindicatos e dos operadores postais da União Europeia.

4.2.6. Regalias sociais e ação
social
As medidas de intervenção junto dos beneficiários
tiveram como objetivos fundamentais o diagnóstico
e a prevenção de situações de carência socioeconómica
e de vulnerabilidades, sua posterior identificação
e tomada de medidas/respostas, no sentido de
colmatar as insuficiências identificadas e promover
a autonomização e capacitação. Estas ações foram
essencialmente dirigidas aos beneficiários em condição
de maior fragilidade – idosos, crianças e jovens
portadores de deficiências e/ou doenças crónicas.
Está em vigor um Regulamento da Obras Sociais
(ROS) que tem por fim a proteção dos beneficiários
nos domínios dos cuidados de saúde, das prestações
por encargos familiares aos subscritores da CGA,
atribuindo abonos de família para crianças e jovens,
além de outras bonificações. Nesse âmbito os
CTT possuem um plano de saúde com benefícios
assegurados aos trabalhadores efetivos no ativo,
aposentados/reformados e familiares em certas
condições, desde que tenham aderido ao regime.
Os trabalhadores das subsidiárias dos CTT usufruem,
regra geral, de um seguro de saúde que permite
a cobertura dos membros do agregado familiar.
Em dezembro de 2018, o plano de saúde dos CTT
tinha 40 467 beneficiários, sendo 20 208 titulares
(9 916 no ativo e 10 292 aposentados/reformados);
20 153 familiares (13 889 dos ativos e 6 264 dos
aposentados/reformados); 716 rescisões especiais
(titulares e familiares).

4.2.7. Saúde e Segurança
no Trabalho
No âmbito da Saúde no Trabalho, os serviços foram
assegurados pela Medicisforma. Neste período
realizaram‑se 9 774 exames médicos, mais
11% que em idêntico período do ano anterior.
Foram realizadas 270 intervenções para avaliação
das condições de trabalho e de riscos em
estabelecimentos dos CTT, incluindo subsidiárias.
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Deu‑se continuidade às ações de sensibilização sobre
segurança no trabalho, prevenção de acidentes e
ergonomia, nos centros de distribuição e lojas CTT.

motivos que mais contribuíram para a ocorrência de
acidentes nos CTT, foram a sinistralidade rodoviária
(45%), em que se incluem acidentes de viação e
atropelamentos, escorregamentos/tropeções (35%)
e esforço excessivo (15%).

Ocorreram 1 017 acidentes e incidentes laborais,
menos 5,1% que em 2017. Em termos globais, os

Tabela 5 – Acidentes e lesões nos CTT13 14

Grupo

Nº de
acidentes

Nº de
lesões

Taxa de
lesões

Nº dias
perdidos

Taxa de dias
perdidos

Nº de doenças
ocupacionais

266

204

3,1

6 094

93,4

3

751

569

4,3

22

167,4

3

1 017

773

3,9

28 215

142,9

6

Feminino
Masculino
Total

4.2.8. Diversidade e igualdade
de oportunidades15
A empresa orienta os seus atos pelo respeito das
garantias e direitos consignados na Declaração
Universal dos Direitos do Homem da Organização
das Nações Unidas, na Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia, na Constituição
da República Portuguesa e na Lei, em particular
na legislação laboral.
Neste sentido, promove valores e práticas de acordo
com os princípios orientadores do compromisso de
gestão dos CTT (Missão, Visão e Valores, Código de
Conduta, Política integrada da Qualidade, do Ambiente
e da Segurança e Saúde no Trabalho e disposições
no Acordo de Empresa orientadas para a promoção
da igualdade de oportunidades, etc.).
Em matéria de políticas de recursos humanos
orientadas para a promoção da igualdade, são de
salientar:

• Compromisso de desenvolvimento de políticas que
visam a igualdade de oportunidades nas admissões,
carreira profissional, promoções e formação
profissional;

• Acolhimento de uma jovem estagiária moçambicana
no âmbito do apoio à Girl Move Foundation;

• Renovação do acordo de adesão dos CTT ao Fórum

 em dados da CORRE
S
e da Tourline.
14
No cálculo das taxas,
multiplicou‑se o resultado por
100000, para que este seja mais
legível (senão os resultados
seriam na ordem dos os 0,00).
15
Para mais informação consultar
Tabela 1 – Trabalhadores do
Anexo IV.
13

Empresas para a Igualdade de Género (IGEN),
de que somos membro fundador, promovido pela
CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho
e no Emprego, assumindo novos compromissos
em matéria de diferenças salariais;
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Manteve‑se o protocolo com a CERCI Lisboa –
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados, que proporciona experiências de
integração laboral a jovens com deficiência, no âmbito
do qual foram abrangidos 13 jovens adultos.
Incentivámos os trabalhadores a participar em
concursos internos sobre valores da empresa
e apostámos na conciliação com a vida pessoal
e familiar, continuando a dinamizar a Biblioteca Escolar,
com o empréstimo de cerca de 350 manuais a 100
trabalhadores. Também oferecemos entradas para
a Kidzania, Jardim Zoológico, Corridas, Maratonas,
Taça CTT e diversos outros espetáculos e iniciativas
desportivas, ambientais e culturais, patrocinadas
pela empresa. Demos também aos trabalhadores a
possibilidade de participação em leilões de motociclos
e continuámos a dinamizar o programa “Sou CTT”
de parcerias com entidades diversas, que oferecem
preços preferenciais para trabalhadores.
Em matéria de diversidade, O Conselho de
Administração integra quatro mulheres (31% do total),
uma vogal Executiva e 3 Não Executivas, cumprindo
os órgãos de administração e fiscalização dos CTT os
limiares legais relativamente à presença de cada sexo
até 2018. Relativamente ao peso da gestão feminina
de 1ª linha o seu peso desceu 8,3 p.p. para 23,3%.
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4.3.
Capital intelectual
As transformações digitais, transversais a todas as
organizações, obrigam também os CTT a adaptarem a
sua atividade, tanto a nível de novos produtos, serviços
e novas oportunidades de negócio, como a novos
paradigmas. Assim, as referidas transformações
inspiraram, em 2018, várias realizações, em matéria
de I&D, da empresa, destacando‑se:

Dinamização do negócio de Expresso e
Encomendas e em particular do comércio
eletrónico:

• Conclusão do piloto de parcel lockers (cacifos
automáticos para entrega de encomendas),
em 13 locais - CTT24H;

• Realização do piloto da solução U2D (Urban Dynamic
Delivery), aplicação móvel e em contexto urbano,
para entregas rápidas no âmbito do e‑commerce
(Same Day & Instant Delivery);

• Lançamento da plataforma Dott (e*Marketplace
CTT/SONAE);

• Integração de plataformas nacionais de e*commerce
com sistemas de shipping e entrega dos CTT;

• Expansão do negócio de e‑commerce na ótica
cross‑border, através de parcerias internacionais;

Reforço de aspetos operacionais vários:

• Consolidação dos meios operacionais para
tratamento de objetos de formato não‑normalizado,
com recurso a elementos robóticos;

• Nova Arquitetura da Rede de Produção e Logística
(NARPEL);

• Prossecução da eletrificação da frota com o Projeto
VEDUR para distribuição em contexto urbano, através
de veículos pequenos e ágeis reforçando a estratégia
de distribuição assente em veículos não‑poluentes.

Na área financeira, sublinha‑se o reforço da
atividade:

• A adoção de tecnologia para desmaterialização
completa do processo de abertura de conta
e aumento da eficiência do Banco CTT e
implementação de diversos workflows e de piloto
de robotização de alguns processos para certas
tarefas recorrentes;

• Desenvolvimentos para o lançamento do Agente
Virtual Payshop (app web e mobile para ajudar
utilizadores a gerir e a realizar todos os pagamentos
e despesas, à distância de um clique).

• Prossecução do programa Interconnect (eCIP).

Em termos de iniciativas de alcance corporativo,
realça‑se:

Reforço do negócio de Correio:

• O início do 7º ciclo na plataforma INOV + by CTT – com

• Novas integrações da Recibos Online (ativa em mais
de 1 200 lojas e postos CTT);

• Arranque do projeto de Correio Inteligente para
Campanhas Publicitárias, o qual permite acompanhar
o estado da entrega do DM;

• Disponibilização do portal aduaneiro CTT para agilizar
o processo de desalfandegamento de objetos;

• Disponibilização da nova Intranet CTT, adaptada
ao novo paradigma empresarial;

• Introdução de tecnologia RPA, identificada como
opção adequada para reformular processos
rotineiros, repetitivos e com forte componente
humana, de forma a torná‑los mais eficientes
e eficazes, reduzindo custos e aumentando
a produtividade e o nível da oferta CTT, numa
ótica de melhoria contínua da qualidade dos
serviços prestados;

• Início de projeto piloto para gestão mais otimizada
dos giros de distribuição de objetos postais.

G-4
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mais de 1800 utilizadores, no âmbito do programa
“+INOVAÇÃO by CTT”;

• Realização da 1ª edição do Innovation Tank, que visa
um acompanhamento de resultados concretos,
resultantes de ideias aprovadas nos ciclos da
plataforma INOV + by CTT e de startups de interessa
para a organização.

• Realização da 4ª edição do Dia da Inovação CTT
durante o qual foi lançado o 1º Relatório de Inovação
CTT e o CTT 1520 StartupProgram, para identificação
de startups alinhadas com os objetivos e estratégia
dos CTT.

• Apuramento dos resultados finais dos CTT, no âmbito
do programa SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais
à I&D Empresarial), o que elevou para mais de 7 M€
o crédito fiscal arrecadado desde 2006, sinal claro
do esforço/investimento em I&D da empresa.
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4.4.
Capital Social
A atividade dos CTT tem um impacto social positivo
nas comunidades locais, uma vez que a empresa
promove um serviço de proximidade, com qualidade,
a todos os cidadãos, em qualquer ponto do território,
confirmado pela perceção elevada relativamente
a indicadores reputacionais.
A nossa política de mecenato social e ambiental
tem dado prioridade aos temas da pobreza e da
exclusão social, cultura, língua, desporto para
deficientes, saúde, solidariedade, biodiversidade
e inovação. Nesse sentido, apoiámos duas dezenas
de iniciativas de solidariedade social e de ajuda a
grupos carenciados ou de risco, com um investimento
total de 1 190 mil euros. Também organizámos ações
de voluntariado que procuram marcar a diferença
pela presença dos nossos trabalhadores.
Destacamos a seguir algumas das iniciativas de
investimento social e ambiental, concretizadas ao
longo deste ano:
No contexto da Solidariedade, entregámos cerca
de três toneladas de donativos a duas instituições
de solidariedade, a “Nasce e Renasce” e o projeto
“Semear Sorrisos” no âmbito do programa
interno “Somar para Dividir 2017”. Organizámos
e recolhemos, junto dos trabalhadores dos CTT,
contributos (livros, roupa, brinquedos, artigos de
higiene e material escolar) dirigidos ao “Somar Para
Dividir 2018” e que irão ser distribuídos por várias
IPSS, de acordo com as necessidades especificadas
previamente por cada uma. Fornecemos apoio
logístico à associação O Dom Maior, transportando
tampinhas de plástico destinadas ao projeto
“Tampinhas para o Gonçalo” e entregámos cerca
de 2 toneladas de livros escolares desatualizados
ao Banco Alimentar, no âmbito da Campanha
Papel por Alimentos. Doámos veículos às
corporações de Bombeiros de Bragança, Cabo Ruivo
(Lisboa), Castelo Branco e Oliveira do Hospital e uma
carrinha CTT à Organização de Apoio Social RE‑Food.
Os CTT, pelo 13º ano consecutivo, apoiaram a
angariação de fundos para a Fenacerci com a
venda de 15 635 Pirilampos Mágicos nas lojas CTT.
Associámo‑nos à Campanha de Angariação de
Fundos da “Associação de fiéis do Coração Imaculado

S02

S01

de Maria” vendendo 3 675 marcadores de livros
“Louvor do Silêncio“.
A Payshop deu continuidade aos protocolos de apoio
a onze IPSS, tendo angariado donativos para estas
no montante de 3 292€. A Tourline patrocinou mais
uma vez a organização Save the Children.
Promovemos a Integração Social, com a oferta de
portes e outros donativos ao Refúgio Aboim Ascensão,
Associação Terra dos Sonhos, Associação Salvador
e Associação Quinta Essência. Promovemos visitas
de crianças de ATL ao Jardim Zoológico de Lisboa.
Organizámos a ação Pai Natal Solidário pelo
9º ano consecutivo, tendo angariado “padrinhos”
para crianças em situação socialmente desfavorecida.
Recebemos 1 435 cartas de crianças que escreveram
ao Pai Natal e que estiveram disponíveis em 20 lojas
CTT e no também no site, permitindo a qualquer
pessoa poder satisfazer o desejo de uma criança.
Encaminhámos gratuitamente presentes para a
maioria delas, salvaguardando o anonimato do
padrinho e da criança. Além desta iniciativa específica,
os CTT respondem anualmente a todas as cartas
de crianças dirigidas ao Pai Natal, cujo número atingiu
este ano os 157 mil.
No âmbito da Saúde e Desporto patrocinámos as
provas de Deficientes Motores em Cadeira de Rodas,
a corrida Sempre Mulher, a Corrida da Linha Médis,
a Corrida da Mulher “Lisboa, a Mulher e a Vida”,
a Corrida Solidária da Fundação dos Salesianos.
Apoiámos a Associação Portuguesa Contra a
Leucemia, a Associação Nacional de Doentes
Oncológicos e o Instituto Português do Sangue e
da Transplantação (IPST) com duas campanhas
internas de colheita de sangue, realizadas na
sede dos CTT em Lisboa, em que participaram
127 trabalhadores. Com esta iniciativa passámos
a integrar o plano anual do IPST.
Para a preservação do Ambiente e da Biodiversidade,
continuámos a apadrinhar o Lince Ibérico no
Jardim Zoológico de Lisboa e aderimos à Semana
Europeia da Mobilidade. Em parceria com a Quercus
lançámos a 5ª edição do projeto “Uma Árvore pela
Floresta”, apelando uma vez mais à população
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para a aquisição dos respetivos kits, com vista
à reflorestação do território nacional, que estiveram
à venda em 400 Lojas CTT e na Loja Online. No âmbito
deste projeto foi plantado o número de árvores
correspondente aos kits vendidos no ano anterior,
na primavera de 2018 com o apoio de centenas
de voluntários externos que aderiram à causa.
Lançámos este ano um passatempo externo no
Instagram dos CTT, apelando à publicação de posts
alusivos à proteção da natureza e biodiversidade,
oferecendo a cada um dos vencedores um kit e uma
visita a um dos Centros de Recuperação de Animais
Selvagens, da Quercus.
No âmbito da Ajuda ao Desenvolvimento, apoiámos
a Fundação Serralves, o Centro Nacional de Cultura
e o projeto Porto Editora Literacia 3 Di que é um
concurso nacional com o propósito de avaliar as
competências dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino
Básico, envolvendo os respetivos professores e
estabelecimentos de ensino, em quatro dimensões
do saber: Matemática, Ciência, Leitura e Inglês.
Na promoção da dinamização da escrita os CTT
lançaram o concurso internacional da União
Postal Universal “A Melhor Carta” junto dos jovens
residentes em Portugal. O tema era “Imagina que és
uma carta a viajar através do tempo. Que mensagem
gostarias de transmitir aos teus leitores?”. Os três
prémios finais são atribuídos por este organismo da
ONU. A carta vencedora, do escalão dos 9-11 anos
representou Portugal no concurso internacional
e conquistou a medalha de prata, 2º lugar, em
competição com 1,2 milhão de jovens.

e do estabelecimento de uma boa relação, motivar
e estimular cada jovem a desenvolver o seu
potencial humano e académico, transmitir‑lhe
atitudes e valores, reforçar a autoestima e a
integração social, capacitando‑o para construir
um projeto de vida positivo. Em 2018, continuámos
a acrescentar valor ao acompanhamento destes
mentores com uma equipa de 10 jovens trainees
CTT, voluntários, orientados para o apoio pedagógico,
dando explicações regulares aos mesmos alunos,
sobretudo de matemática, português e Inglês.
O êxito da 1ª edição deste projeto trienal refletiu‑se
nos resultados, que foram gratificantes e impactaram
positivamente na vida pessoal e académica
dos alunos, tendo 80% completado o 3º ciclo.
Também no âmbito do voluntariado de longa
duração e do programa de integração dos trainees,
temos acompanhado aposentados dos CTT,
integrado equipas de rua da Associação Vitae,
apoiado a Quercus e a Liga dos Amigos do Hospital
de Santa Maria.
A nível ambiental e no seguimento da iniciativa
“Uma Árvore pela Floresta” edição 2017, voluntários
CTT em conjunto com a Quercus e com o apoio do
Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta
e das autoridades locais, participaram numa ação
de plantação de árvores autóctones em Arganil.
Participámos numa ação de limpeza da praia de
Santo Amaro de Oeiras.

Satisfação dos Clientes
Comunicação com o cliente

Continuámos a apostar no Voluntariado, com a
organização de 15 iniciativas com diversos parceiros
de referência, envolvendo 159 voluntários e
familiares e perfazendo um total de 1 672 horas.
Neste último ano a Bolsa de Voluntários atingiu
os 767 elementos, representando 6,6% do efetivo
dos CTT. Continuou a vigorar a regra que permite aos
voluntários a participação em iniciativas constantes
do plano de voluntariado, com cedência de tempo
por parte da empresa até 16 horas, por ano, por
trabalhador. No entanto, introduzimos há quatro anos
o voluntariado de longa duração, que tem regras
próprias, associadas à especificidade de cada projeto.
Este é o caso da EPIS, de quem somos parceiros
e com quem iniciámos a 2ª edição do programa
de Voluntariado Mentoring EPIS/CTT, em que
quinze mentores CTT apoiam quinze jovens,
em risco de insucesso escolar, em regime de
continuidade. O papel do mentor é o de, através
de um acompanhamento de proximidade
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Os CTT têm um impacto significativo na sociedade
portuguesa, pela sua presença em todo o território
nacional e também em mercados internacionais,
chegando aos lugares mais remotos, pelo seu
elevado peso ao nível de emprego e na produção
de riqueza e enquanto veículo de reforço competitivo
do tecido empresarial nacional. Disponibilizam
informação no seu website sobre as características
dos produtos e serviços e também sobre os seus
desempenhos agregados de qualidade de serviço.
São uma poderosa plataforma de conveniência
e multisserviços com vocação postal e financeira,
em termos de qualidade, eficiência e criação de
valor, que visa a satisfação das necessidades dos
cidadãos e agentes económicos, constituindo‑se
como um elemento essencial do desenvolvimento
social e económico, contribuindo para a melhoria
dos padrões de vida dos clientes e dos colaboradores,
mercê da sua dinâmica, cultura de serviço e sentido
de responsabilidade social.
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Os CTT estão orientados para o mercado em geral
e para o segmento empresarial, em especial,
oferecendo produtos com a marca CTT, que
refletem o conjunto cada vez mais diversificado
das suas competências, desde o correio e soluções
empresariais, encomendas e expresso, serviços
financeiros e bancários, printing e finishing, etc. Desta
forma é garantida a cada cliente uma atenção regular,
dedicada, presencial e especializada permitindo
uma oferta global e integrada de serviços e produtos
visando a criação de valor e a potenciação de cada
ato de negócio empresarial. São 212 as lojas Banco
CTT em todo o país que prestam serviços bancários
à população, promovendo uma oferta diferenciada.
São diversos os canais de entrada para os pedidos
de informação e/ou reclamações, continuando
a verificar‑se a tendência de substituição dos
tradicionais impressos por meios mais facilitadores.
Estão atualmente disponíveis treze mail boxes
externas e dez linhas de atendimento diferenciadas,
além do sistema Nave, em que a reclamação
é efetuada presencialmente nas lojas CTT.
Manteve‑se a tendência de recurso a entidades
de mediação por parte dos clientes, nomeadamente
o Provedor do Cliente dos CTT.
Os serviços de atendimento ao cliente receberam
mais de 2,5 milhões de contactos através de telefone
e e‑mail, com uma diminuição de 1% em termos
globais face ao ano anterior. O canal e‑mail cresce
6% e representa 48% da totalidade dos contactos
e em sentido inverso o canal telefónico diminui 7%.

Satisfação do cliente
A opinião dos clientes, expressa através de inquéritos
de satisfação realizados em base diária, indica que
78,9% dos clientes que responderam percecionam
a qualidade global dos CTT como boa ou muito
boa e 83,8% consideram os CTT uma empresa de
confiança. Manifestam também opinião favorável
relativamente à qualidade do atendimento (91,3%),
considerando os atendedores competentes (93,2%)
e simpáticos (93,2%) e à qualidade da distribuição
(81,8%). Relativamente ao prazo de entrega das
correspondências os níveis de satisfação situam‑se
em 75,2% para o correio prioritário e 70,6% para o não
prioritário. Para o tempo de fila de espera, o estudo
aponta para níveis de satisfação de 70,4%.
Em 2018 o Indicador Global de Qualidade de
Serviço (IGQS) ascendeu a 150,2 pontos, resultado
que compara com um objetivo de 100, superando
os resultados obtidos em 2016 e 2017.
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Dos resultados obtidos, salientam‑se cinco IQS que
alcançam o melhor resultado desde 2016: o correio
normal que atinge o valor objetivo (96,3%), o correio
registado com 93,7% de entregas até ao dia seguinte,
os indicadores de correio normal e de correio azul
não entregue até 15 e 10 dias úteis, respetivamente
com 0,7‰ e 1,2‰ e o tempo em fila de espera
até 10 minutos, que ascende a 91,4%. Os IQS de
encomendas (94,7%) e JPP (97,0%) superam também
os objetivos. Com resultados entre o valor mínimo e o
objetivo, o correio azul CAM (fluxos entre Continente,
Açores e Madeira) com entrega até 2 dias (85,9%) e o
correio internacional até 5 dias (96,0%), indicador cujo
resultado depende da performance dos operadores
postais de origem e de destino. Abaixo do mínimo,
o IQS de correio internacional até 3 dias (80,5%),
também este com performance partilhada e não
exclusiva CTT e o correio azul continente até 1 dia
que ascende a 92,3%, traduzindo melhoria face
aos 91,4% alcançados em 2017.
Em 2018 foi efetuado um estudo de satisfação aos
clientes contratuais, incidindo em três componentes
Área Comercial, Área de Apoio ao Cliente e Área
Operacional/Oferta. A Área Comercial reúne uma
maioria de clientes satisfeitos e muito satisfeitos.
Algumas subsidiárias auscultaram os seus clientes:
a CTT Expresso obteve uma pontuação de 7,9 (numa
escala de 1 a 10) e 55% dos clientes finais da Tourline,
em Espanha, declararam‑se satisfeitos com a marca.
O Banco tem 81% de clientes muito satisfeitos.
A metodologia de certificação é uma ferramenta
de eleição na gestão da relação com o cliente
e tem criado uma forte dinâmica de motivação
interna, contribuindo de forma significativa para
a consistência e qualidade dos serviços prestados,
otimizar os processos nas várias fases da cadeia
de valor, desenvolver e fomentar a participação dos
trabalhadores e melhorar a satisfação dos clientes
com reforço da imagem dos CTT.
No âmbito dos sistemas de cestão, foram mantidas
com sucesso as certificações existentes de
acordo com os referenciais Qualidade (ISO 9001),
Ambiente (ISO 14001) e Segurança (OHSAS 18001),
na certificação Corporativa dos CTT e nas empresas
subsidiárias mais relevantes. Foi também mantida
a certificação IPC - International Post Corporation
no Entreposto Postal Aéreo de Lisboa e a certificação
FSC (custódia da cadeia de valor) e a certificação
Segurança da Informação (ISO 27001) na Mailtec.
Em paralelo com este trabalho de manutenção
de Certificações, já estamos a preparar a obtenção
de novos projetos de reconhecimento para o ano
de 2019 (para mais informação consulte: www.ctt.pt).

130

RELATÓRIO INTEGRADO 2018

Reclamações e pedidos de informação
Os processos relativos a pedidos de informação
e reclamações de clientes constituem uma forma
privilegiada de deteção de anomalias verificadas
ao longo do ciclo operativo dos produtos e serviços
do portefólio CTT. Nesse sentido, a área de apoio a
clientes tem tido por principal objetivo a identificação
de situações recorrentes, procurando envolver toda
a organização na procura de soluções que permitam
eliminar estas ocorrências.

Em 2018, apesar do aumento de 9,2% das
reclamações, em sentido estrito, verificou‑se
uma diminuição de 7,1% face ao ano anterior na
entrada de processos sobre serviços e produtos
comercializados.

Tabela 6 – Reclamações e pedidos de informação16

‘17

‘18

∆ ‘17/’18

Reclamações e pedidos de informação recebidos1

271 002

251 763

-7,1%

Reclamações e pedidos de informação recebidos respondidos

271 002

Reclamações
Pedidos de informação
1
2

250 806

2

-7,5%

179 672

196 204

9,2%

91 330

54 602

-40,2%

Inclui processos de reclam ações e pedidos de informação relativos ao Serviço Universal e não Universal.
Reclamações e pedidos de informação recebidos em 2018 e respondidos até à 1ªsemana de fevereiro de 2019.

Tabela 7 – Valor indemnizado17

Indemnizações (€)

‘17

‘18

∆ ‘17/’18

1 282 571

1 691 298

31,9%

Inclui inform ação referente ao Serviço Universal e não Universal.

Os principais motivos de insatisfação relacionam‑se
com a perceção de atrasos na entrega, extravio de
objetos e demora de tratamento dos objetos postais
sujeitos a tratamento aduaneiro/desalfandegamento.

a 13 225 indemnizações num universo de
142 321 processos de reclamações respondidos
no âmbito do Serviço Universal e relativos ao serviço
nacional e internacional.

No que diz respeito a incidentes de não‑conformidade,
registaram‑se 43 795 incidentes, que deram lugar

O Banco CTT teve 522 queixas apresentadas no Livro de
reclamações e 175 endereçadas pelo Banco de Portugal.

 ão inclui dados da CORRE,
N
da Tourline, dos Serviços
Financeiros e do Banco CTT.
17
N ão inclui dados da CORRE,
da Transporta, da Tourline
e do Banco CTT.
16

PR4

LA16

SO11

PR9

S08

PR8
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4.5.
Capital natural
4.5.1. Política e Sistemas
de Gestão Ambiental
Ambientalmente pouco agressivos face a outros
setores de atividade, os CTT veem os seus impactes
incidirem principalmente nas emissões de poluentes
atmosféricos, essencialmente de gases de efeito
de estufa (GEE), maioritariamente associadas ao
transporte próprio e subcontratado, que representam,
atualmente, a quase totalidade da pegada carbónica
(scopes 1, 2 e 3) da empresa.
Quando se compara a intensidade carbónica dos
CTT com o seu impacte em termos de criação de valor,
verifica‑se que a contribuição da empresa para o PIB
nacional (VAB/PIB) foi de 2,0‰, muito superior à sua
contribuição para as emissões globais de GEE a nível
nacional, que foi cerca de 0,3‰ (scopes 1 e 2).

Em 2018, o consumo de energia elétrica correspondeu
a cerca de 40% do total de energia consumida. No
entanto, toda a energia elétrica consumida provém
de fontes 100% renováveis, nomeadamente energia
hídrica. O consumo anual de eletricidade dos CTT
diminuiu ligeiramente (-0,9%), reflexo da redução
verificada essencialmente nas lojas e nos centros
de distribuição postal, que compensou a entrada em
funcionamento das instalações da Transporta.

Os CTT têm identificados, avaliados e priorizados
os riscos corporativos mais significativos, passíveis
de comprometer a concretização dos seus objetivos
estratégicos e de afetar negativamente o seu
crescimento sustentável (capítulo 2.6. Gestão de
Riscos, acima). A nível ambiental foram avaliados
e priorizados três riscos, estratégicos e externos,
associados à frequência e severidade de ocorrência
de fenómenos climatéricos extremos, à perceção
negativa da imagem dos CTT por parte dos clientes,
investidores e restantes stakeholders no que
respeita à sua reputação ambiental e à incapacidade
de resposta ao surgimento de novos paradigmas
no mercado, a exigências por parte do consumidor
e a nova regulamentação e legislação. A resposta
aos mesmos está assente numa estratégia que
visa mitigar os riscos e potenciar as oportunidades,
com impacto ao nível operacional, do reforço da
marca e reputação, da otimização da cadeia de valor
e da fidelização de clientes.

 ão inclui veículos
N
subcontratados.
19
N ão inclui frota da CORRE.

Os CTT consomem ainda, em valores pouco
significativos, energia produzida por painéis solares
térmicos existentes no edifício sede, em Lisboa, e no
edifício da Maia. Consomem também energia térmica
para climatização no edifício sede, em Lisboa (único
edifício que utiliza esta fonte de energia).
Os combustíveis continuam a ser a principal origem
do consumo energético dos CTT 18 (58%). A eficiência
global da frota CTT, medida em litros/100 km,
apresentou uma quebra de 0,9% face ao ano 2017 19.
Esta degradação deveu‑se a uma maior exigência
ao nível da volumetria e da capacidade de carga
transporte de encomendas e expresso, derivada
do aumento de tráfego do e‑commerce e de um
maior peso médio por objeto.

Com vista ao alinhamento das práticas de gestão da
organização com as prioridades e metas ambientais,
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4.5.2. Energia
Com um peso significativo na pegada carbónica,
o consumo de energia (custos diretos e indiretos)
representa cerca de 1/8 do valor dos fornecimentos
e serviços externos totais da empresa, sendo um
alvo prioritário no que respeita à monitorização e à
implementação de medidas de eficiência energética.
O aumento da eficiência energética resulta em ganhos
ambientais diretos - cada joule de energia poupado
reflete‑se numa menor produção de emissões
de carbono – bem como num balanço consolidado
da empresa mais sólido no curto e no longo prazo.

Com um papel ativo e consciente na defesa do
ambiente, os CTT têm implementado as suas
políticas de Qualidade, Ambiente, Segurança e
Saúde no Trabalho, de Gestão Energética, Carbónica
e de Alterações Climáticas e a política de Compras
Responsáveis. O compromisso dos CTT com a
sustentabilidade é visível em toda a organização e
têm um impacto contínuo nas operações diárias e no
modelo de negócio, refletindo os desafios da empresa
e a resposta às necessidades das partes interessadas.

18

do topo à base, os CTT têm incorporado variáveis
de sustentabilidade nos scorecards de gestão das
unidades operacionais. Esta prática permite colocar a
agenda ambiental no radar dos gestores e restantes
colaboradores, fazer o seguimento das situações
e introduzir as medidas corretivas necessárias.
Algumas das decisões de negócio recentes e mais
relevantes no curto e longo prazo, foram influenciadas
por considerações de redução da pegada carbónica
e de eficiência energética (identificadas mais abaixo).

EN6
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Figura 6 – Evolução do consumo médio da frota CTT, S.A.

Neste sentido, verificou‑se um aumento do consumo
de combustível em 2018 (2,4%), decorrente das
alterações operacionais acima indicadas, bem como
de uma maior atividade da frota própria da Tourline
para transporte de expresso (anteriormente efetuada

por subcontratados) e ao crescimento da atividade
Banco CTT.
Os CTT consomem ainda gás, para a atividade
das cantinas de alguns dos edifícios CTT.

Tabela 8– Consumo de energia CTT

GJ
Consumo total de eletricidade verde
Consumo de energia proveniente de painéis solares
Consumo de energia térmica
Consumo total de combustíveis

Consumo total de gás
Total

Globalmente, embora se tenha verificado uma
redução nos consumos de eletricidade e de gás,
o aumento registado para o consumo de combustíveis
levou a um ligeiro aumento no consumo energético
global dos CTT.
Os consumos energéticos globais refletem‑se numa
fatura energética de cerca de 15,5 M€.

Edifícios
Reforçando o compromisso de redução dos consumos
energéticos, com efeitos diretos na emissão de gases
de efeitos de estufa (GEE), os CTT implementaram
diversas medidas de eficiência energética e de
modernização de instalações. As intervenções
focaram‑se sobretudo nas maiores componentes

EN5
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‘17

‘18

Var. %

156 972,8

155 576,8

-0,9%

127,2

,2

0,0%

6 507,3

6 575,7

1,1%

221 020,4

226 421.8

2,4%

1 941,2

1 651,8

-14,9%

386 568,9

390 353,4

1,0%

da fatura energética, respetivamente a climatização
e a iluminação.

Centros operacionais e de distribuição
Os três centros de produção e logística (CPL) são os
maiores consumidores energéticos no conjunto dos
cerca de mil edifícios CTT, sendo os centros do Sul
e do Norte consumidores intensivos de energia.
Não obstante o esforço de racionalização dos
consumos de energia e implementação de medidas
de eficiência energética nos CPL, verificou‑se um
aumento absoluto dos consumos de eletricidade
nestes dois maiores centros de produção e logística.
O crescimento acentuado do tráfego de pacotes
associados ao comércio eletrónico implicou uma maior
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taxa de ocupação do equipamento “Rest Mail” no
centro de produção e logística do Sul (CPLS), específico
para tratamento desse tráfego, com efeito direto
no consumo deste edifício. Com vista à automação
e à melhoria dos processos de operação, foram
implementados três robôs AGV (Automated Guided
Vehicles) e um braço robótico no CPLS. Foram ainda
implementadas baterias de condensadores.
O aumento de atividade, operacional e administrativa,
verificada no CPLN refletiu um aumento de consumos
neste edifício, não obstante ter sido dada continuidade
ao plano de implementação do ARCE- Acordo de
Racionalização dos Consumos de Energia (2012-2019).
Os centros de distribuição postal foram igualmente
alvo de intervenção, com:

• Instalação de sistemas de gestão remota em 7 edifícios;
• Início de um projeto piloto com implementação de
atuadores e alarmística num centro de distribuição,
para controlo remoto do consumo instantâneo da
instalação;

• Instalação de baterias de condensadores em 6
edifícios, com impacto na faturação da energia reativa;

• Reformulação de sistemas de iluminação, incluindo
a instalação de soluções LED em 8 instalações, com
uma poupança estimada de 60% em iluminação.

Edifício de serviços administrativos
O edifício sede dos CTT, em Lisboa, é responsável
por 4% dos consumos totais de energia dos CTT.
A monitorização e controlo dos indicadores através
de soluções avançadas, torna‑se assim imperativa,
de forma a identificar e otimizar potenciais ações de
redução de consumos/custos.
Salienta‑se ainda o facto de parte da energia
consumida no edifício ser proveniente de fontes
renováveis, nomeadamente de energia solar térmica
produzida para águas quentes sanitárias.

em termos energéticos e contribuindo também para
a redução da pegada energética dos CTT.
Em termos genéricos, destacam‑se as seguintes ações:

• Instalação de sistemas de gestão remota de energia
e de monitorização de consumos em 3 lojas CTT;

• Implementação de soluções para redução do
consumo de energia reativa em 11 lojas;

• Melhorias do ambiente de climatização das
instalações com a substituição de unidades
mais antigas por equipamentos com uma classe
de eficiência energética mais elevada;

• Intervenção em elevadores, melhoramentos nos
quadros elétricos e substituição de compressores
de ar comprimido.
Os CTT apostam também em soluções mais
ecológicas e mais eficientes para o parque edificado,
tendo iniciado a instalação de 3 unidades piloto de
pequena produção fotovoltaica com uma potência
máxima de 419 kW, em 2018. Prevê‑se o alargamento
da solução a mais de 14 instalações e da consequente
potência instalada para mais de 1 000 kW, o que
potenciará uma redução da pegada carbónica dos
CTT superior a 125 toneladas de CO2 por ano.
Procedeu‑se à instalação de pontos de carregamento
de veículos elétricos em vários CDP e no edifício sede,
devido à tendência crescente do alargamento da frota
elétrica para distribuição de correio.
Deu‑se também continuidade às ações de
substituição de equipamentos informáticos por outros
equipamentos mais eficientes, potenciando uma
poupança de energia nos estabelecimentos.
Reduzir o consumo energético é essencial para
os CTT, que gastam anualmente cerca de 7 milhões
de euros de eletricidade.

Mobilidade
Restantes edifícios
Seguindo as boas práticas testadas em anos
anteriores, foram intervencionadas cerca de 58 lojas,
25 unidades operacionais e 6 edifícios de serviço,
conduzindo a uma maior eficiência destes edifícios

Possuindo uma das maiores e mais modernas
frotas das empresas nacionais, os CTT contam
com 3 613 veículos em regime de exploração direta,
contratando ainda serviços de transporte a terceiros.
A frota CTT integra 311 veículos menos poluentes.

Tabela 9 – Veículos dos CTT 20

Nº
Veículos totais em exploração
Veículos menos poluentes

20

Não inclui CORRE.

EN6

EN7

‘17

‘18

∆%

3 540

3 613

2%

353

311

-12%
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A uma atividade global de 66 milhões de km
percorridos pela frota própria dos CTT (mais 1,6%
do que a 2017), somam‑se ainda 47 milhões de km
percorridos pela frota rodoviária subcontratada.
A procura de soluções economicamente eficientes e
amigas do ambiente tem levado à aquisição de veículos

alternativos, principalmente veículos elétricos, que
corresponde atualmente a 9% da frota global dos CTT,
com um total de 311 veículos. No mesmo âmbito, a
integração de veículos convencionais com soluções
tecnológicas cada vez mais recentes permite não só
otimizar os custos operacionais, mas também reduzir
ao máximo os impactes negativos da sua atividade.

Bicicletas elétricas (52%)
Elétricos de 4 rodas (17%)
Ciclomotores (12%)
Elétricos ligeiros passageiros (5%)
Elétricos ligeiros mercadorias (5%)
Bicicletas a pedal (4%)
Scooters elétricas (3%)
Trolleys elétricos (1%)
Híbridos (1%)

311
Veículos

Figura 7 - Tipologia dos veículos alternativos

A frota elétrica foi alvo de intervenção em 2018,
com o lançamento do processo de aquisição de
12 VEDUR. Os CTT são a empresa de transporte e
distribuição com a maior frota mais ecológica a nível
nacional. Sendo estes veículos energeticamente
mais eficientes, potenciam a redução dos consumos
de combustível e da emissão de gases poluentes.
Derivado do aumento do transporte de objetos
expresso pela rede base dos CTT, S.A., a frota foi
reforçada com 713 veículos ligeiros de mercadorias
em regime de AOV, de forma a aumentar a volumetria

requerida para a operação. Foram contratados
250 veículos ligeiros de passageiros em regime de
AOV. Adicionalmente, foram adquiridos 97 motociclos,
3 ligeiros de mercadorias e 6 reboques. Em 2018,
entraram em operação 170 veículos de duas e
4 rodas para transporte e distribuição de correio e
encomendas, adquiridos no ano anterior, com impacto
positivo ao nível da eficiência da frota.
A idade média global da frota CTT, S.A. reduziu face
ao ano anterior, estando agora nos 2,3 anos.

Tabela 10 – Idade média da frota CTT, S.A.
Idade média

Idade médida global

EN4

EN19

EN6

EN7

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

3,0

3,0

2,3
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Os CTT elaboraram um novo PRCE - Plano de
Racionalização de Consumos e Energia para a sua
frota, para o triénio 2017-2020. Prosseguiu a realização
do plano de renovação de frota e a aquisição de
veículos elétricos, a otimização de rotas, o controlo
de abastecimentos, o controlo de manutenção, a
instalação de sistemas GPS nos veículos operacionais
e a formação e sensibilização de condutores.
Em 2018, os CTT foram os anfitriões e coorganizadores
da 5ª edição do Drivers’ Challenge do IPC, acolhendo
11 equipas participantes de operadores postais,
oriundas de 10 países europeus, no Autódromo
do Estoril. Este evento integra o Programa de
Sustentabilidade do IPC e visa promover uma condução
ecológica e energicamente mais eficiente, reduzir a
sinistralidade rodoviária e aumentar a satisfação do
cliente. Esta 5ª edição registou a maior participação
de sempre e incluiu, pela primeira vez, uma prova de
eco‑condução em viatura elétrica. Os CTT sagraram‑se
vencedores, com o 1.º lugar nesta edição internacional,
posicionando‑se. de entre um universo de mais de
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150 mil condutores de operadores postais europeus
avaliados, como a mais eficiente na utilização de
combustíveis e na redução de emissões de CO2.
Ao abrigo do programa de Segurança Rodoviária,
os CTT diminuíram a sinistralidade laboral com causa
rodoviária em 22%, face a 2017, bem como o número
de ocorrências e o absentismo por milhão de km
percorridos, que passaram de 224,4 dias, em 2017,
para 163,4 dias, em 2018. Foram promovidas ações
de formação e sensibilização para a Prevenção
Rodoviária junto dos trabalhadores.
Os CTT voltaram a aderir à Semana Europeia da
Mobilidade, este ano sob o mote “Combina e move‑te”,
efeméride assinalada há vários anos para reiterar
o compromisso com os valores do ambiente e da
participação cívica no âmbito da mobilidade suave.
O programa CTT contou com um conjunto de ações
de sensibilização, como a exposição de veículos
elétricos e a realização de test drives de veículos
elétricos de passageiros de norte a sul do país.
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Nesta semana, os CTT convidaram todos os
trabalhadores a refletir sobre os seus hábitos
de mobilidade e a encontrar soluções mais
responsáveis, como os transportes alternativos
e/ou a partilha de boleias.
Depois do sucesso do projeto piloto, efetuado na cidade
de Aveiro, os CTT iniciaram o processo de aquisição
de 12 VEDUR (veículo elétrico de distribuição urbana)
para incorporar na frota elétrica dos CTT. Esta viatura,
desenvolvida em parceria com a start‑up portuguesa
UOU Mobility, é 100% elétrica e está adaptada às
necessidades de entrega postal urbana dos CTT,
apresentando viabilidade técnica, em termos de uma
maior capacidade de carga, autonomia e simplicidade
de utilização e condução. Os 12 VEDUR entrarão em
circulação em centros urbanos no país. Prevê‑se que
esta incorporação na frota dos CTT venha a permitir
uma redução anual de 10,5 toneladas de CO2.
A plataforma de carpooling dos CTT, lançada com
o objetivo de minimizar as emissões geradas pelo
commuting dos trabalhadores, já permitiu poupar
cerca de 12,62 toneladas de CO2 desde o seu
lançamento no final do ano 2015. Em 2018, os CTT
promoveram a divulgação desta plataforma no âmbito
de uma das conferências inseridas no programa INOV+,
dos CTT, neste caso, dedicada à economia da partilha.
Os CTT foram distinguidos pela MUBi – a associação
nacional mais representativa do ciclismo urbano – como
“Empresa Amiga das Bicicletas”. Este prémio reconhece
e distingue as empresas que promovam condições
de parqueamento seguro de bicicletas nas suas
instalações, a trabalhadores e clientes.

4.5.3. Emissões Atmosféricas
e Alterações Climáticas
As alterações climáticas impactam os custos, as
receitas e a reputação da empresa, desempenhando
um papel fundamental na definição da sua estratégia.
Na maioria dos casos, a influência do tema provém
do compromisso com a adaptação às alterações
climáticas e de potenciais ganhos financeiros, mais
do que da resposta ao cumprimento de obrigações
legais e regulatórias.
Em 2018, verificou‑se uma redução (-6,0%) nas
emissões totais de CO2 equivalente (scopes 1, 2
e 3) dos CTT, em relação ao ano anterior, derivada
maioritariamente da diminuição da atividade
subcontratada para transporte de objetos
por via terrestre.
As emissões resultantes da atividade da frota própria
sofreram um ligeiro aumento anual, que se reflete
no total das emissões carbónicas diretas e indiretas
provenientes da aquisição de energia para utilização
própria (scopes 1 e 2).
O scope 3, associado ao transporte subcontratado,
continua a representar a maior fração de emissões,
com 70,0% das emissões globais da atividade da
empresa, seguindo‑se as emissões do scope 1
relativas ao consumo de combustíveis pela frota e de
gás nos edifícios (29,7%) e as do scope 2 referentes ao
consumo de eletricidade e à climatização (0,3%).

Tabela 11 – Emissões carbónicas dos CTT 21

t CO2e
Emissões diretas – Scope 1
Emissões indiretas – Scope 2
Emissões indiretas – Scope 3

Total de Emissões (Scopes 1, 2 e 3)

As emissões diretas (scope 1) sofreram um ligeiro
aumento, derivado do aumento do consumo

21

N ão inclui a CORRE.

EN15

EN17

EN16

EN19

‘17

‘18

∆%

16 139,3

16 261,5

0,8%

186,5

188,5

1,1%

41 641,2

38 017,2

-8,7%

57 967,0

54 467,2

-6,0%

de combustíveis pela frota própria (referido
anteriormente no subcapítulo Energia).
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Tabela 12 – Emissões atmosféricas diretas dos CTT (toneladas)22 e 23

‘17

‘18

∆%

16 024,3

16 162,8

0,9%

Gás

115,0

98,7

-14,2%

Total de Emissões diretas (Scopes 1)

16 ,3

16 261,5

0,8%

NOx

173,5

178,3

2,8%

SOx

44,8

46,0

2,7%

Emissões de GEE (t CO2e)
Frota24

Outros poluentes (ton.)

As emissões indiretas resultam da energia elétrica
e energia térmica consumidas nos edifícios, bem
como de outros consumos indiretos que ocorrem
ao longo da cadeia de valor, nos quais se enquadram
os transportes subcontratados rodoviário, aéreo
e marítimo, as viagens de serviço e as viagens
casa‑trabalho‑casa (commuting).

A aquisição de eletricidade verde para 100% dos
consumos, desde 2015, reduz significativamente as
emissões do scope 2 em aproximadamente 19,5 kt.
CO2 por ano, contribuindo para a redução da pegada
carbónica global da empresa, bem como para o
atingimento das metas de redução de emissões
carbónicas, absolutas e específicas, adotadas pelos CTT.

Tabela 13 – Emissões atmosféricas indiretas pelo consumo de eletricidade e energia térmica dos CTT

‘17

‘18

∆%

0

0

0,0%

Consumo de energia térmica 26

186,5

188,5

1,1%

Total de emissões indiretas (scope 2)

186,5

188,5

1,1%

t CO2e
Consumo de eletricidade25

 alor estimado através
V
da metodologia WRI da
Greenhouse Gas Protocol
tool for mobile consumption
vs. 2.6, através dos fatores
de conversão Compilation of
emission factors used in the
cross‑sector tools para os
vários combustíveis utilizados
pela frota e aplicados aos
respetivos consumos.
23
Valor calculado através da
conversão das emissões
poluentes para CO2eq a partir
dos fatores de emissão dos
gases CH4 e N2O, acordo com o
IPCC Fifth Assessment Report
(AR5).
24
Não inclui a frota da CORRE.
25
N ão inclui a CORRE nem
a Transporta.
26
E stimado através do fator de
emissão fornecido pela ADENE
no âmbito da certificação
energética de edifícios que
revê por base o mix energético
nacional 2002-2005.
22

Ao nível da frota subcontratada rodoviária, verificou‑se
um decréscimo de atividade (- 18% da distância
percorrida), com impacto direto nas emissões
carbónicas associadas, como resultado da
otimização da rede de transporte e maximização
dos meios próprios.
As emissões resultantes do transporte aéreo de
correio, encomendas e expresso registaram uma
diminuição face ao ano anterior, associada a uma
redução na carga transportada com origem em
Portugal. O aumento verificado nas emissões
resultantes do transporte marítimo de encomendas

EN15

EN16

EN21

e expresso, utilizado nos percursos inter‑ilhas e
entre o continente, decorreu do aumento de ligações
para transporte de objetos com destino aos Açores,
anteriormente efetuada via aérea.
O aumento das emissões resultantes das deslocações
casa‑trabalho‑casa dos trabalhadores reflete a
incorporação da Transporta.
Com vista à minimização das emissões de carbono
associadas às viagens de serviço ao estrangeiro, foi
dada continuidade à prática de realização de reuniões
por fono/videoconferência.
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Tabela 14 – Outras emissões atmosféricas indiretas27 CTT

t CO2e
Transporte aéreo
Transporte marítimo
Transporte rodoviário por frota subcontratada28
Transporte aéreo e ferroviário em viagens de serviço29
Commuting
Total transporte subcontratado (scope 3)

Considerando as emissões de carbono diretas
(scope 1) e as indiretas (scope 2), a incorporação
carbónica de cada objeto postal é de 14,2g de CO2,
o que resultou numa degradação de 10,2% face ao ano
anterior. Esta degradação resulta da redução de tráfego
global e do aumento do consumo de combustível pela
frota própria e respetivas emissões diretas, associado
maioritariamente a uma maior capacidade da carga
instalada e a uma redução da atividade subcontratada
rodoviária. Incorporando as emissões do scope 3,
verifica‑se uma degradação menos acentuada de 2,8%,
embora a redução global das emissões carbónicas não
tenha compensado a queda de tráfego global.

Alterações climáticas
Os CTT subscrevem e participam ativamente
em programas de gestão carbónica, nacionais
e internacionais, de forma a contribuírem para
a resposta ao desafio global, estabelecido pelo
Acordo de Paris, de limitar o aumento da temperatura
média global abaixo dos 2° C.
Neste sentido, os CTT viram as suas metas carbónicas
serem aprovadas pela SBTi – Science Based Target
Iniciative, comprometendo‑se a reduzir as emissões
absolutas em 30% até 2025, face a 2013, e as emissões
por carta ou encomenda em 20%, no mesmo período.

‘17

‘18

∆%

11 703,0

11 272,8

-3,7%

44,3

56,3

27,1%

23 100,6

19 812,0

-14,2%

9,4

7,7

-18,3%

6 783,8

6 868,4

1,2%

41 641,2

38 017,2

-8,7%

No rating setorial de proficiência carbónica
Enviromental Measurement and Monitoring System
do IPC‑International Post Corporation, os CTT
conseguiram a terceira melhor classificação, de
entre vinte participantes a nível mundial. É destacada
a significativa redução das emissões carbónicas
resultantes da atividade direta dos CTT desde o início
do programa, bem como o desempenho dos CTT
em matéria de gestão carbónica.
Os CTT reafirmaram a posição de Leadership, desta
feita com a pontuação A-, naquele que é considerado
o principal rating de sustentabilidade energética e
carbónica a nível mundial, o CDP – Carbon Disclosure
Project. Com desempenhos acima da média setorial
e nacional, os CTT posicionaram‑se no 2.º lugar a nível
nacional e no 3º lugar a nível do setor postal mundial.
Os CTT participam num subgrupo de trabalho no
âmbito da ENAAC 2020, coordenado pela ANACOM,
que tem por objetivo analisar e avaliar o impacto das
alterações climáticas no setor das comunicações,
de forma a melhorar o conhecimento na matéria e
caraterizar as medidas preventivas e de adaptação.
Nestas matérias os CTT adotam a seguinte formulação
de princípios:

Política de Gestão Energética, Carbónica e de Alterações Climáticas

 alor estimado através
V
da metodologia WRI da
Greenhouse Gas Protocol
tool for mobile consumption
vs. 2.6 através dos fatores
de conversão Compilation of
emission factors used in the
cross‑sector tools.
28
N ão inclui a CORRE nem
a Transporta.
29
A penas Inclui as viagens
internacionais institucionais
dos CTT S.A..
27

• Criar valor para o negócio, gerando igualmente valor para a sociedade;
• Respeitar o quadro legal e regulamentar em vigor e outros compromissos que a empresa subscreva;
• Melhorar a eficiência energética de equipamentos, instalações, frota e da conceção de produtos, numa
lógica de melhoria contínua de desempenho;

• Disponibilizar informação e recursos, por forma a atingir os objetivos e metas fixados;
• Envolver‑se ativamente com parceiros, colaboradores, clientes, comunidade e restantes partes
interessadas, no sentido da divulgação e promoção destes princípios.
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EN18
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4.5.4. Consumos, Resíduos
e Biodiversidade
Água
A atividade postal não é particularmente intensiva no
uso de água, embora esta constitua um recurso para o
funcionamento diário das instalações, nomeadamente

para consumo humano, para rega e para situações
pontuais de lavagem de veículos e de utilização em
equipamentos de climatização.

Tabela 15 – Consumo de água dos CTT

Consumo (m3) 30

Verificou‑se uma redução nos consumos de água31,
essencialmente associada ao consumo dos edifícios
dos CTT, S.A e em particular em particular no edifício
sede dos CTT, decorrente de alterações na atividade
corrente deste edifício. Os CTT monitorizam a
informação sobre o consumo de água da rede para
os edifícios da região de Lisboa em tempo real, com
recurso à telemetria, com vista à otimização dos
consumos e custos de água.
O custo total gasto com o consumo de água nos CTT
representa 241 mil euros.

Consumo de materiais
Embora a atividade dos CTT quase não recorra à
incorporação de materiais enquanto consumos
intermédios e finais no seu processo de fornecimento,
tem‑se dado prioridade à sua redução.

 as subsidiárias, não inclui
D
consumos de água da CORRE,
nem da Transporta.
31
Para os CTT, S.A. estão apenas
incluídos consumos dos CPL
e dos edifícios abastecidos
pela EPAL.
32
Os valores apresentados
foram obtidos mediante
análise das aquisições
efetuadas através do sistema
informático e‑procurement.
A expansão gradual e as
melhorias introduzidas no
processo de contabilização
do consumo de materiais têm
permitido incluir mais produtos
e identificar os seus diferentes
tipos de materiais.
30

Em 2018, foram contabilizadas cerca de 3 569,2
toneladas de consumo32 de materiais, dos quais 80,1%
são referentes a consumo de papel e 16,1% de plástico.
Verificou‑se um aumento de 9,3% no consumo global
de papel, decorrente maioritariamente de alterações
e melhorias na metodologia de contabilização dos
consumos e do aumento da atividade logística da
CTT Expresso.
A incorporação de materiais reciclados nos produtos
consumidos aumentou face ao ano anterior,
representando atualmente a incorporação de papel
reciclado 5,3% do total de papel consumido.
Prosseguiu‑se com a implementação de ações que
visam a diminuição do consumo de consumíveis e a
desmaterialização de procedimentos, com especial
foco nos processos aduaneiros e do entreposto
postal aéreo. Foram efetuadas ações de informação

EN8

EN27

EN1

EN2

EN23

‘17

‘18

∆%

55 580,0

51 059,3

-8,1%

e sensibilização para a minimização do consumo
de materiais aos trabalhadores, através do circuito
de TV interna do edifício sede e de outros meios
de comunicação interna.
No âmbito do serviço “Recibos Online” disponibilizado
pelos CTT – solução com funcionalidades de
marketing digital e avaliação da qualidade do
atendimento, assente na desmaterialização da fatura
– o número de utilizadores registados duplicou face
ao ano anterior e o número de faturas processadas
excedeu os 3 milhões, contribuindo para a redução
dos consumos e dos custos associados à impressão
destes documentos.
Os CTT participam no grupo de trabalho sustainable
finance do BCSD, sobre oportunidades de
financiamento à economia verde e circular. Neste
âmbito, foi lançada a publicação Dever Fiduciário e
Investimento Responsável” e realizado o Workshop
sobre “Fidutiary duty and non‑financial information:
sustainable finance products”, em Lisboa, com o
objetivo de abordar e debater o tema e contribuir
para a sua disseminação junto das empresas em geral
e do setor financeiro.

Resíduos
Dando continuidade à prática de gestão interna e
de encaminhamento de resíduos para destino final
mais adequado, são privilegiadas as soluções de
valorização, em detrimento do envio de resíduos para
aterro. O aumento na quantidade anual de resíduos
produzidos reflete, maioritariamente, alterações
administrativas e operacionais na atividade da
Tourline. Não obstante, a taxa de valorização global
melhorou face ao ano anterior, posicionando‑se
nos 87,6%, em resultado de um esforço contínuo
de melhoria na separação dos resíduos recicláveis.
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Tabela 16 – Resíduos

Toneladas33

‘17

‘18

∆%

Destino

Papel e cartão
Plástico

369,4

604,1

63,5%

Valorização

165,4

205,3

24,1%

Valorização

Paletes madeira

253,8

205,7

-19,0%

Valorização

Resíduos indiferenciados

238,4

245,4

2,9%

Valorização/Eliminação

156,7

299,9

91,4%

Valorização/Eliminação

1 183,7

1 560,6

31,8%

Outros
Total Nacional

Tabela 17 – Resíduos por perigosidade e destino

Toneladas

Valorização

Eliminação

Total

3,9

20,2

24,1

Resíduos perigosos
Resíduos não perigosos

1 363,2

173,2

1 536,5

Total

1 367,1

193,5

1 560,6

Os CTT continuam a participar no processo de logística
inversa em parceria com um grande cliente do setor
alimentar, efetuando o transporte, em retorno,
de resíduos dos seus clientes finais. No domínio da
economia circular, foram também implementados
novos projetos na área do transporte de resíduos,
para clientes CTT.

Biodiversidade
A utilização de papel enquanto material de suporte
mais representativo da comunicação postal tem
um efeito relevante, mesmo que indireto, sobre a
floresta e a biodiversidade. Assim, apesar de não ser
considerado tema crítico, a empresa gere os seus
impactes de forma ativa e alinhada com o seu quadro
de gestão, apostando na utilização de papel originário
de florestas sustentáveis e na promoção da utilização
de papel certificado nos produtos e serviços.
Pelo 5º ano consecutivo, foi lançada mais uma edição
da iniciativa “Uma árvore pela floresta”, no âmbito da
parceria entre os CTT e Quercus. Esta campanha tem
como objetivo reflorestar com espécies autóctones
algumas zonas do País, nomeadamente áreas
protegidas, com alto risco de incêndio ou mais afetadas
pelos fogos florestais. O Parque Natural do Tejo
Internacional, o Parque Nacional da Peneda‑Gerês,
o Parque Natural da Serra da Estrela, a Serra do Açor
e a Mata Nacional de Leiria são alguns dos locais em
que foram plantadas cerca de 65 mil árvores, em
2018, com a colaboração de centenas de voluntários,
externos à empresa que se juntaram a esta iniciativa.
33

 quantidade de resíduos
A
não inclui a CORRE nem a
Transporta.

EN28

EN27

EN12
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Pela primeira vez, os kits estiveram também
disponíveis na Loja Online dos CTT. Desde o início da
campanha, registou‑se a venda de cerca de 87 mil kits.
O lançamento em circulação de várias emissões
filatélicas sobre temáticas ambientais contou em
2018 com a publicação de 5 emissões e de 2 etiquetas,
dedicados aos temas “Raças Autóctones de Portugal”,
“O Rio Tejo”, “A Eletricidade em Portugal”, “150 Anos
da Fundação da Companhia das Águas de Lisboa”,
“250 Anos da Fundação do Jardim Botânico da Ajuda”,
“Borboletas de Portugal” e “Nitrogénio”, num total
de 2,485 milhões de unidades filatélicas. De referir
que todas as emissões filatélicas CTT são produzidas
com papel certificados FSC, bem como os produtos
personalizados “meuselo”.
Manteve‑se a adesão ao programa Print Power,
associado a campanhas de sensibilização sobre
a comunicação responsável em papel, tendo‑se
procedido à difusão de uma brochura, produzida no
âmbito do grupo de trabalho, alusiva ao tema.

Formação e Sensibilização
Os CTT desenvolvem, de forma regular, interna e
externamente, inúmeras iniciativas de sensibilização
ambiental, tendo como objetivos a promoção do
conhecimento na matéria, a disseminação de boas
práticas pelos trabalhadores e demais stakeholders
e o alerta para determinados aspetos ambientais,
como a conservação dos recursos, a proteção da
natureza ou a ecoeficiência, entre outros.
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Os CTT mantêm a publicação interna bimestral da
Revista Move‑nos (22 mil exemplares por edição),
com a divulgação regular de artigos e conteúdos
de cariz ambiental e social, bem como uma secção
dedicada à Prevenção Rodoviária, com vista à
sensibilização dos trabalhadores. Transmitem
também conteúdos no âmbito destas temáticas no
seu canal de TV Interna,
no edifício sede e na rede de lojas.
Em 2018, os CTT lançaram a sua nova Intranet para
todos os trabalhadores. Esta rede de comunicação
interna pretende ser um elo de ligação para todos
os elementos da empresa, estar acessível aos
trabalhadores em todo o país e potenciar o trabalho
colaborativo. Através desta, são divulgadas a política
e os compromissos de sustentabilidade dos CTT,
bem como o respetivo desempenho e as iniciativas
desenvolvidas com vista à proteção ambiental e
integração social.
Prosseguiu‑se a divulgação mensal de temas de
responsabilidade social e ambiental na e‑newsletter
“Em Foco” dirigida aos trabalhadores da Rede de
Lojas e alargou‑se a divulgação destes temas, em
e- newsletter, também aos trabalhadores dos centros
operacionais, no território nacional.
A nível externo, os CTT partilham regularmente
notícias sobre sustentabilidade através da sua página
no Facebook – Esfera CTT, que conta atualmente com
39 mil fãs. Os CTT estão também presentes nas redes
sociais Linkedin e Instagram, contando com mais de
30 mil seguidores. Em 2018, foi lançado um
passatempo “Uma Árvore pela Floresta” no Instagram,
que teve um alcance superior a 39 mil utilizadores.

Os CTT preparam anualmente um caso de estudo
para o Relatório de Sustentabilidade do sector postal,
publicado pelo IPC, este ano sobre compensação de
emissões de CO2 e neutralidade carbónica.
Foram publicados artigos na magazine portuguesa
“Imagens de Marca”, dedicados a projetos e ações
realizadas pelos CTT, nomeadamente sobre o projeto
CTT “Somar Para Dividir” e “Pai Natal Solidário”, a
campanha “Uma Árvore pela Floresta” e os veículos
elétricos Vedur. Também nas revistas Marketeer e
Executive Digest, foram publicados artigos sobre
o programa de sustentabilidade dos CTT.
Os CTT participaram em conferências com vista
à partilha de boas práticas e à sensibilização dos
intervenientes. A nível internacional, participaram,
enquanto oradores convidados, na conferência
Euromed e no Sustainability Workshop anual do IPC,
onde apresentaram o trabalho desenvolvido para
contribuir para o alcance dos ODS, das Nações unidas.
Apresentaram o programa de Prevenção Rodoviária CTT
no evento de atribuição do PRAISE AWARD, em Bruxelas,
no evento WTM 2018, em São Paulo, e no evento da
Supply Chain Magazine, em Santarém, Portugal.
Participaram ainda na conferência Smart Cities Tour
2018 e no VII Congresso Ibérico Mobilidade e Energia.

Investimento ambiental
O valor global de investimento ambiental, em 2018,
foi de aproximadamente 2 milhões €. Em termos de
distribuição do investimento, a maioria efetuou‑se nos
CTT SA, havendo uma aposta significativa nas medidas
de prevenção, com vista à melhoria do desempenho
global dos CTT. Destacam‑se os indicados de seguida.

Tabela 18 – Investimentos Ambientais

(1 000€)

‘17

‘18

∆%

Manutenção, Conservação dos edifícios

971,7

1 030,5

6,1%

1 980,5

695,9

-64,9%

96,8

108,9

12,5%

Equipamentos informáticos

86,2

106,0

23,0%

Renovação da Frota Elétrica

301,2

66,4

-77,9%

37,7

41,4

9,8%

Renovação da Frota Convencional
Reporte Ambiental, Parcerias, Eventos e Patrocínios

Certificações e Conformidade legal
Gestão Energética e Carbónica
Total Nacional

EC2

EN31

21,5

16,9

-21,7%

3 495,6

2 065,9

-40,9%
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Tabela 3 – Índice remissivo e indicadores GRI
Índice remissivo dos indicadores de desempenho Ambiental, Social e Económico
organizado segundo o GRI4
Índice de conteúdo do GRI (exclui os indicadores que não se aplicam à empresa)

Indicador

Descrição

Pág(s)

ODS

G-1

Mensagem do Presidente

-

G-2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

131

G-3

Nome da organização

-

G-4

Principais marcas, produtos e/ou serviços

126

G-5

Localização da sede social da organização

-

G-6

Países em que a organização opera e aqu eles onde se encontram as operações
relevantes para as questões da sustentabilidade
Portugal, Espanha e Moçambique

-

G-7

Tipo e natureza jurídica da propriedade

-

G-8

Mercados abrangidos, incluindo uma análise geográfica discriminada,
os sectores abrangidos e tipos de clientes/beneficiários
A Organização opera também no estrangeiro em empresas de direito local,
localizadas em Espanha e Moçambique. Embora em ambos os países, a
prestação de serviço seja ao nível do Correio Expresso de objetos postais e
mercadorias, em Espanha os clientes inserem‑se sobretudo na área dos clientes
privados e em Moçambique há uma grande representatividade de clientes do
setor público

G-9

Dimensão da organização relatora, incluindo: nº de trabalhadores; número
de operações; vendas líquidas (para organizações do sector privado) ou
receita líquida (para organizações do sector público); quantidade de produtos
disponibilizados e serviços prestados

121

G-10

Mão de obra total, por tipo de emprego, tipo de contrato de trabalho,
segmentados por género

121

ODS 8

G-11

Nº total e percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação
coletiva

124

ODS 8

G-12

Descreva a cadeia de fornecedores da organização
A cadeia de fornecedores cujos negócios foram conduzidos pela área de
compras em 2018 é formada por 87% de fornecedores nacionais ou com
representação em Portugal e 13% de fornecedores estrangeiros. O grupo
de fornecedores com maior percentagem de valor adjudicado é o de
Transportes com 34% do valor adjudicado, seguindo‑se IT/Comunicações
com 25% e instalações e Edifícios com 11,51%. Estes valores foram calculados
com base nos processos adjudicados em 2018, não tem em conta renovações

-

Estratégia e Análise

Perfil Organizacional

G-32
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Descrição

Pág(s)

G-13

Principais alterações significativas ocorridas durante o período abrangido pelo
relatório em relação à dimensão, estrutura, participação acionária ou cadeia
de fornecedores da organização

-

G-14

Explicação sobre se o princípio da precaução é abordado pela organização
e de que forma

-

G-15

Cartas, princípios e outras iniciativas desenvolvidas externamente, de carácter
económico, ambiental e social, que a organização subscreve ou defende

125, 128

G-16

Participação significativa em associações sectoriais e/ou organizações de
defesa nacionais ou internacionais em que a organização: detém posições
nos órgãos de governança; participa em projetos e comissões; contribui com
financiamentos substanciais, que ultrapassam as obrigações normais dos
participantes; encara a participação como estratégica

-

Aspetos Materiais Identificados e Limites
G-17

Estrutura operacional da organização, empresas participadas e joint ventures,
incluídas, ou não, no relatório

-

G-18

Processo para a definição do conteúdo e limites do relatório

-

G-19

Liste todos os temas materiais identificados no processo de definição
do conteúdo do relatório

-

G-20

Para cada tema material, relate o limite do tema dentro da organização

-

G-22

Efeito de quaisquer reformulações de informações existentes em relatórios
anteriores, resultantes de fusões, aquisições, métodos de medição, ou outros
e as razões para tais reformulações

-

G-23

Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito
e limites do tema

-

Envolvimento das Partes Interessadas
G-24

Lista das partes interessadas da organização

-

G-25

Base para identificação e seleção das partes interessadas

-

G-26

Abordagem adotada para envolver as partes interessadas, incluindo a
frequência do envolvimento, por tipo e por grupos, das partes interessadas

123, 129

G-27

Questões e preocupações identificadas pelas partes interessadas e medidas
adotadas pela organização para o tratamento das mesmas

124

G-28

Período coberto pelo relatório (p. ex. ano fiscal ou civil) para as informações
apresentadas

-

G-29

Data do último relatório publicado

-

G-30

Ciclo de publicação de relatórios

-

G-31

Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo

-

G-32

Índice de indicadores GRI

143

G-33

Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter
o relatório a uma verificação externa. Envolvimento da gestão de topo

-

Perfil do Relatório

ODS
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Indicador

Descrição

Pág(s)

ODS

G-34

Estrutura do órgão de governação incluindo as suas comissões ou comités.
Identifique os que são responsáveis pela assessoria do conselho na tomada de
decisões com impactos económicos, ambientais e sociais

-

G-35

Processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos económicos,
ambientais e sociais pelo mais alto órgão de governança para executivos
seniores e outros trabalhadores

-

G-36

Relate se a organização designou um ou mais cargos e funções de nível
executivo como responsável pelos tópicos económicos, ambientais e sociais e
se esses responsáveis reportam diretamente ao mais alto órgão de governança

-

G-38

Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comités por função
executiva ou não executiva, independência e género. Mandato dos membros
do mais alto órgão de governança, responsabilidades, compromissos
e competências de cada indivíduo relativamente a impactos económicos,
ambientais e sociais

-

G-39

Mencione se o Presidente ocupa outros cargos na Organização como diretor
executivo e as razões para a acumulação das referidas funções

-

ODS 16

G-40

Processos de seleção e nomeação dos membros e comités do mais alto órgão
de governança, incluindo considerações sobre diversidade, independência,
experiência e outros

-

ODS 5
ODS 16

G-41

Processos para evitar conflitos de interesse e se estes são divulgados
às Partes Interessadas

-

ODS 16

G-43

Medidas tomadas para desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento do mais
alto órgão de governança sobre tópicos económicos, ambientais e sociais

-

ODS 4

G-44

Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado, especialmente em relação ao desempenho
económico, ambiental e social. Indique a sua frequência e medidas tomadas

-

G-45

Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na identificação
e gestão de impactos, riscos e oportunidades resultantes de questões
económicas, ambientais e sociais. Papel desempenhado pelo mais alto órgão
de governança na implementação de processos de due dilligence
Indique se processos de consulta e relacionamento com stakeholders são
usados para apoiar o mais alto órgão de governança na identificação e gestão
de impactos, riscos e oportunidades derivados de questões económicas,
ambientais e sociais

-

G-46

Papel desempenhado pelo Aspetos Materiais Identificados e Limites na
análise da eficácia dos processos de gestão de risco da organização para
tópicos económicos, ambientais e sociais

131

G-47

Relate com que frequência o mais alto órgão de governança analisa
impactos, riscos e oportunidades resultantes de questões económicas,
ambientais e sociais

131

G-49

Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais
alto órgão de governança

-

Governação

ODS 16
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Descrição

Pág(s)

ODS

G-51

Políticas de remuneração dos membros da governação e dos executivos
seniores

-

G-52

Processo adotado para a determinação da remuneração

-

G-53

As opiniões dos stakeholders são solicitadas e levadas em conta em relação
à questão da remuneração, incluindo os resultados de votações sobre políticas
e propostas de remuneração, se aplicável

-

ODS 16

G-56

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização,
como códigos de conduta e de ética

-

ODS 16

G-57

Mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar
orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a legislação, como canais de relacionamento (ex.: provedoria)

ODS 16

G-58

Mecanismos internos e externos adotados pela organização para comunicar
preocupações relativas a comportamentos não éticos ou incompatíveis com
a legislação e questões relacionadas com a integridade organizacional, como
encaminhamento de preocupações pelas vias hierárquicas, mecanismos para
denúncias de irregularidades ou canais de denúncias

ODS 16

Remuneração e Incentivos

Ética e Integridade

-

Desempenho económico (dados consolidados)
Abordagem de gestão, objetivos, desempenho, políticas e contextualização

-

EC1

Valor económico direto gerado e distribuído

121

ODS 8

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades
da organização resultantes de alterações climáticas

131, 141

ODS 13

EC3

Cobertura das obrigações referentes ao plano de pensões de benefício
definidos pela Organização

124

Apoio financeiro recebido do Governo

Benefícios fiscais
EC4

Créditos fiscais
Total

Grupo

Empresa

1 960 760 (1)

1 782 360

452 822

444 943

2 413 582

2 227 303

-

(1) Inclui 140 000€ relativo ao benefício fiscal do Banco CTT

relativo à remuneração convencional do capital social

Presença no Mercado

EC5

Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, por género,
nas unidades operacionais importantes
No final do ano 2018, o salário mais baixo praticado nos CTT foi de 612€
para o género masculino e de 612€ para o género feminino, correspondendo
respetivamente aos rácios de 1,06 e 1,06 em relação ao salário mínimo
nacional (580€)
Nota: Não inclui dados da CORRE e da Tourline

-

ODS 1

147

ANEXOS

Indicador

Descrição

Pág(s)

ODS

Impactos Económicos Indiretos
EC7

Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e serviços
prestados

126

EC8

Descrição e análise dos impactes económicos indiretos significativos, incluindo
a sua extensão

128

Práticas de Compra

EC9

Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais
importantes
87% das compras foram adjudicadas a fornecedores nacionais ou
com representação em Portugal e 13% a fornecedores internacionais.
O conceito de “local” deve ser entendido como de âmbito “nacional”
A função Negociação e Compras é gerida de forma centralizada,
consolidando‑se todas as necessidades de contratualização da empresa
independentemente da origem da necessidade e do local de prestação do
serviço ou fornecimento. Para efeitos de seleção de fornecedores não são
utilizados critérios de localização, exceto quando tal se revela necessário
do ponto de vista operacional, o que se justifica pelas práticas de igualdade
de oportunidade que advêm não só da opção própria da empresa como em
certas circunstâncias das regras da contratação publica. Sendo, no entanto,
os CTT uma empresa com uma presença em todo o território português,
muitos serviços contratualizados impactam de forma relevante a economia
local por serem prestados com recursos locais (ex. serviços de limpeza,
combustíveis, manutenção)

ODS 12

Emprego
Abordagem de gestão, objetivos, desempenho, políticas e contextualização

-

LA1

Número e taxa de novas contratações e taxa de rotatividade por faixa etária,
121
género e região

LA2

Benefícios assegurados aos trabalhadores a tempo inteiro que não
são concedidos a trabalhadores temporários ou a tempo parcial, para
as unidades operacionais mais importantes

124

LA3

Taxas de retorno ao trabalho e de retenção após a licença parental,
por género

121

Relações Laborais

LA4

Prazo mínimo de notificação prévia em relação a mudanças operacionais,
incluindo se esse procedimento é mencionado em acordos de contratação
coletiva
O prazo de notificação para operacionalizar mudanças operacionais é de 30
dias. Existem outros prazos consoante as situações, todas descritas no AE

ODS 5

ODS 8

ODS 8

ODS 5

ODS 8
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Descrição

Pág(s)

ODS

LA5

Percentagem dos trabalhadores representados em comités formais
de saúde e segurança compostos por colaboradores de diferentes níveis
hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar programas de saúde
e segurança no trabalho
Estão cumpridos os requisitos prévios para a instalação de comités
de segurança e saúde no trabalho, embora ainda não estejam em
funcionamento por não existir representação dos trabalhadores para
estas matérias, estando esta condicionada à eleição dos representantes
dos trabalhadores nos locais de trabalho, a ser promovida pelas ERCT
Semestralmente é efetuado pela empresa um inquérito de consulta
aos trabalhadores sobre as condições SST nos seus locais de trabalho

-

LA6

Tipos e percentagens de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, (por região) e por género

121, 125

ODS 3

LA7

Colaboradores com elevada incidência ou alto risco de doenças
relacionadas com a sua ocupação

125

ODS 3

LA8

Tópicos sobre saúde e segurança, abrangidos por acordos formais com
sindicatos
Não se conhecem outros para além do que está previsto no regulamento
de obras sociais- ROS e no Acordo da Empresa - AE2015. O novo ROS
dos CTT mantem um nível de proteção elevado, com maior equilíbrio na
repartição de gastos entre a Empresa e os beneficiários e promovendo uma 121
utilização mais racional dos benefícios. Nesse sentido, foi incrementada
a comparticipação dos beneficiários no sistema, através do aumento
das quotas mensais e dos copagamentos a seu cargo nos atos de rotina,
mantendo‑se o carater abrangente do sistema e reforçando‑se algumas
medidas de apoio social

ODS 8

Higiene e Segurança

Formação
LA9

Média de horas de formação, por ano, por trabalhador, por género
e por categoria

123

LA10

Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua
que contribuem para a continuidade da empregabilidade dos trabalhadores
na fase de preparação para a aposentação/reforma
Proposta de Outplacement Programa de Apoio à Transição e Mudança

122, 123, 124

ODS 4
ODS 8

LA11

Percentagem de trabalhadores que recebem regularmente análises de
desempenho e de desenvolvimento de carreira, por género e categoria

122. 124

ODS 5

125

ODS 5
ODS 8

ODS 4

ODS 5

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

LA12

Composição dos órgãos de governação e discriminação dos trabalhadores
por categoria, de acordo com o género, a faixa etária, as minorias e outros
indicadores de diversidade

Igualdade de Remuneração entre mulheres e homens

LA13

Discriminação do rácio do salário‑base e remuneração das
mulheres/homens, por categoria e unidades operacionais relevantes

ODS 5

122

ODS 8
ODS 10
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Indicador

Descrição

Pág(s)

ODS

-

ODS 8
ODS 16

130

ODS 16

Avaliação de Fornecedores em Práticas Laborais

LA14

Percentagem de novos fornecedores selecionados com base em critérios
associados a práticas laborais
Em 2018, dos 166 novos fornecedores dos CTT, SA, 106 (63,9%) foram
selecionados com base em critérios associados a práticas laborais
No caso da Mailtec, 80% dos 5 novos fornecedores foram selecionados
de acordo com as referidas práticas

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas com Práticas Laborais
LA16

Número de queixas e reclamações, relacionadas com as práticas laborais,
registadas, processadas e solucionadas através dos mecanismos formais

Direitos Humanos

HR1

Percentagem e número total de acordos e contratos de investimentos
significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos,
ou que tenham sido submetidos a avaliações referentes a direitos humanos
O número de contratos considerados como significativos foi de 337
(95,8%), sendo que todos incluem cláusulas referentes ao cumprimento
de legislação e boas práticas em matérias de direitos humanos

ODS 10
ODS 12

HR2

Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos
a aspetos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo
a percentagem de trabalhadores que beneficiaram de formação
6 936 trabalhadores receberam 14 326 horas de formação em políticas de
direitos humanos, representando 54,4% do total nacional de trabalhadores

-

ODS 4

Número total de casos de discriminação e as medidas corretivas tomadas
Não se verificaram casos de discriminação

125

Não Discriminação
HR3

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

HR4

Operações e fornecedores em que possa haver risco ou violação dos
direitos de liberdade de associação e de negociação coletiva e medidas
tomadas para apoiar esses direitos
Não existe risco. Está consignado na Constituição Portuguesa e no AE

-

ODS 10

Identifique operações e fornecedores em que exista risco significativo
de ocorrência de trabalho infantil e medidas que contribuam para
a sua eliminação
Com base no Acordo de Empresa, não existem impedimentos ao livre
exercício da liberdade de associação nem à realização de acordos de
negociação coletiva. Relativamente aos fornecedores, o processo de
adjudicação de compras inclui a assinatura de uma declaração de princípios
por estes, expressando desta forma a empresa, a expectativa de uma
atitude de responsabilidade social por parte dos seus fornecedores,
conforme cláusula n) “Cumpre com os princípios e procedimentos
relativos a liberdade de associação, trabalho forçado, trabalho infantil e
igualdade definidos nas Convenções fundamentais da OIT – Organização
Internacional do Trabalho”

125

ODS 16

Trabalho Infantil

HR5
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Descrição

Pág(s)

ODS

Identifique operações e fornecedores em que exista risco significativo
de ocorrência de trabalho forçado ou escravo e medidas que contribuam
para a sua eliminação
Os CTT proíbem qualquer forma de trabalho infantil. Vide HR5

-

ODS 16

Trabalho Forçado

HR6

Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos

HR10

Percentagem de novos fornecedores selecionados com base em critérios
relativos a direitos humanos
70% dos novos fornecedores foram selecionados com base em critérios
relativos a direitos humanos

-

ODS 16

HR11

Impactos negativos significativos, reais e potenciais, nos direitos humanos
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito
Não está formalizado um plano de auditorias a fornecedores para avaliar
especificamente o cumprimento deste ponto. No entanto, tal como referido
anteriormente, a adjudicação de bens e serviços é formalmente subordinada
ao cumprimento dos princípios e procedimentos relativos a direitos humanos
definidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qualquer
incumprimento nesta matéria, seja por conhecimento indireto ou por
verificação nas visitas de acompanhamento feitas pela equipa de compras,
é alvo de atuação imediata e eventual justa causa para rescisão contratual

ODS 12

Sociedade
Comunidades Locais

SO1

Percentagem de unidades operacionais com programas implementados
de envolvimento com a comunidade local, avaliação de impactos e de
desenvolvimento local

127

SO2

Operações com impactos negativos significativos, reais e potenciais,
nas comunidades locais

127, 131

SO3

Número total e percentagem de operações submetidas a avaliações de
riscos relacionados com corrupção e os riscos significativos identificados

-

SO4

Comunicação e formação em políticas e procedimentos de combate
à corrupção
Relativamente ao número total e percentual de parceiros comerciais aos
quais foram comunicadas as políticas e procedimentos anticorrupção
adotados pela organização, os CTT, no decorrer do processo de compras
dão a conhecer aos fornecedores o Código de Ética e a Política de Compras
Responsáveis. Consideramos que os parceiros comerciais que o conhecem
são os que assinam a declaração onde consta a alusão a estes dois
documentos dos CTT. Dos 669 fornecedores a quem adjudicamos compras,
654 assinaram a declaração, ou seja, 97,7%

ODS 4
ODS 16

SO5

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

ODS 16

Combate à corrupção

-
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Indicador

Descrição

Pág(s)

Valor total de contribuições financeiras ou em espécie para partidos
políticos, políticos, discriminadas por país e beneficiário
Não se realizaram contribuições

-

Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de anti
trust e monopólio, bem como os seus resultados

-

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não
monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e
regulamentos

131

ODS

Políticas Públicas

SO6

Concorrência Desleal
SO7

ODS 16

Conformidade

SO8

Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade

SO9

Percentagem de novos fornecedores selecionados com base em critérios
relativos a impactos na sociedade
70% dos novos fornecedores foram selecionados de acordo com estes
critérios, sendo que 277 foram submetidos a avaliações de impactos na
sociedade

-

SO10

Impactos negativos significativos, reais e potenciais, da cadeia de
fornecedores, na sociedade e medidas tomadas
Não se detetou na cadeia de fornecedores impactos negativos,
significativos, reais ou potenciais para a sociedade

-

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas com Impactos na Sociedade
SO11

Número de queixas e reclamações relacionadas com impactos na
sociedade, registadas, processadas e resolvidas por mecanismos formais

131

Produtos e serviços
Saúde e Segurança do Cliente

PR1

PR2

Percentagem de produtos e serviços significativos para os quais se avaliam
os impactos na saúde e segurança, tendo em vista a sua melhoria
Na avaliação e seleção dos produtos de retalho para venda nas lojas CTT,
incluem‑se critérios como o reconhecimento do parceiro, as suas práticas
ambientais e as certificações dos produtos, a fim de garantir o cumprimento
das regras de saúde e segurança legisladas relativamente aos produtos
de merchandising, sobretudo dos que se destinam a crianças, como é o caso
dos brinquedos
Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relativos a impactes, na saúde e segurança, causados pelos
produtos e serviços durante o respetivo ciclo de vida, discriminado
por tipo de resultado
Não se registaram casos de não conformidade relativos à saúde
e segurança causados por produtos ou serviços

-

ODS 16
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Descrição

Pág(s)

ODS

Rotulagem de Produtos e Serviços

PR3

Tipo de informações sobre produtos e serviços exigidas pelos
procedimentos da organização referentes a informações e rotulagem
de produtos e serviços e percentagem de categorias significativas sujeitas a
essas exigências
128,129
Este ano foram registados 18 edifícios no sistema integrado de registo
da Agência Portuguesa do Ambiente e aderiu‑se ao sistema integrado
da Sociedade Ponto Verde, para a gestão dos resíduos das embalagens
não‑reutilizáveis que os CTT colocam no mercado.

PR4

Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços,
discriminado por tipo de resultados

130

PR5

Resultados de inquéritos de satisfação do cliente

129

ODS 12

Comunicações de Marketing
PR6

Venda de produtos proibidos ou controversos
Os CTT não vendem este tipo de produtos

-

PR7

Número total de casos resultantes da não‑conformidade com
regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de
marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados
por tipo de resultados
Uma determinação do Banco de Portugal relativa ao Banco CTT,
sem qualquer multa ou sanção, relativa a anúncio de imprensa
do Crédito Habitação, sem o respetivo exemplo representativo

-

Número total de queixas e reclamações comprovadas relativas à violação
de privacidade e perda de dados de clientes
No que diz respeito ao correio, os extravios, atrasos e anomalias pontuais
na distribuição figuram como as principais causas de reclamação dos
clientes, não configurando qualquer indício de violação da privacidade
dos clientes, nomeadamente a violação do sigilo das correspondências

130

Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis
e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

130

Abordagem de gestão, objetivos, desempenho, políticas e contextualização

56-61, 89, 94-96, 98, 99,
377-381, 387-388

EN1

Materiais utilizados, por peso ou por volume

139

EN2

Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem

139

ODS 15

Consumo de energia dentro da organização

131, 132

ODS7
ODS 12

Privacidade do Cliente

PR8

ODS 16

Conformidade
PR9

Meio ambiente
Consumo de Materiais

Energia
EN3
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Descrição

Pág(s)

EN4

Consumo de energia fora da organização
Valor calculado através dos fatores de emissão provenientes
dos fornecedores de energia

132, 134, 138

EN5

Intensidade energética

132

ODS

ODS7

ODS 12
ODS7

EN6

Redução do consumo de energia

131, 132, 133, 134, 138

ODS 9
ODS 12
ODS 13
ODS7

EN7

ODS 9
ODS 12
ODS 13

Reduções nos requisitos de energia relacionados com produtos e serviços

133. 134

EN8

Consumo total de água, por fonte

139

EN9

Recursos hídricos significativamente afetadas pelo consumo de água
Atendendo à natureza dos processos produtivos da empresa, o consumo de
água pelos CTT é bastante reduzido, em termos relativos. A água é utilizada
essencialmente para consumo humano, limpezas e rega de espaços verdes

ODS 6

EN10

Percentagem e volume total de água reciclada e utilizada

-

ODS 6

EN11

Localização e área dos terrenos pertencentes, arrendados ou
administrados pela organização, no interior de zonas protegidas,
ou a elas adjacentes, e em áreas de alto índice de biodiversidade fora
das zonas protegidas
Todas as instalações CTT situam‑se em área urbana e/ou industrial.
No que respeita à utilização dos solos, o impacte na biodiversidade
está associado à dimensão e localização do parque imobiliário, situado
em zonas urbanas e industriais, não havendo conhecimento de que os
CTT desenvolvam atividade ou operem instalações situadas no interior
de zonas protegidas ou em áreas de alto índice de biodiversidade

-

ODS 15

EN12

Descrição dos impactes significativos de atividades, produtos e serviços
sobre a biodiversidade das áreas protegidas e sobre as áreas de alto índice
de biodiversidade fora das áreas protegidas
Os CTT envolvem‑se em parcerias/projetos com entidades públicas e
privadas em prol da biodiversidade e promovem ações de sensibilização,
internas e públicas, sobre o tema

140

ODS 15

EN13

Habitats protegidos ou recuperados

140

EN15

Emissões diretas de gases com efeito de estufa (scope 1)

136, 137

EN16

Emissões indiretas de gases com efeito de estufa (scope 2)

136, 137

EN17

Outras emissões indiretas de gases com efeito de estufa (scope 3)

136, 138

EN18

Intensidade das emissões de gases com efeito de estufa

138

Água
ODS 6

ODS 13

ODS 15
ODS 12

ODS 13
ODS 12

ODS 13
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Descrição

Pág(s)

ODS

EN19

Redução das emissões de gases de efeito estufa

134, 135, 136

ODS 11
ODS 13

EN20

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono
Não se verificaram emissões deste tipo

-

ODS 13

EN21

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e por peso

137

EN22

Descarga total de água por qualidade e destino
Descarga efetuada em coletor municipal apenas numa instalação
da região Centro

-

ODS 6

EN23

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação

139

ODS 12

EN24

Número e volume total de derrames significativos
Verificaram‑se 8 ocorrências nos centros de produção de logística do Sul,
que se podem enquadrar neste âmbito. No entanto, estas não têm impacte
significativo

-

Resíduos e Efluentes

Produtos e Serviços (impactes ambientais)

EN27

Extensão da mitigação dos impactes ambientais de produtos e serviços
A aposta no eco consumo tem‑se centrado não só na redução do
impacte ambiental associado à utilização de recursos, mas também
na seleção de fornecedores, com a inclusão de critérios ambientais
nos processos concursais

126, 139, 140

EN28

Percentagem de produtos e suas embalagens recuperados em relação
ao total de produtos vendidos, discriminado por categoria de produtos

140

ODS 11
ODS 12
ODS 17

Conformidade Legal e Regulamentar

EN29

Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o nº total
de sanções não monetárias por incumprimento de leis e regulamentos
ambientais
Não foram objeto de quaisquer ações judiciais no âmbito da concorrência
desleal e de práticas antitrust, de aplicação de coimas significativas
ou sanções não‑monetárias, resultantes do não‑cumprimento das leis
e regulamentos ambientais ou societários

-

ODS 16

Transportes

EN30

Impactes ambientais significativos resultantes do transporte de produtos
e outros bens ou matérias‑primas utilizadas nas operações da organização,
bem como do transporte de trabalhadores
Em relação ao ruído exterior, apesar de considerado como uma área pouco 131
sensível, as emissões de ruído são monitorizadas periodicamente, de
acordo com a regulamentação em vigor na matéria, estando os resultados
obtidos dentro dos parâmetros legais aplicáveis

Geral
ODS 7
EN31

Total de investimentos e/ou custos de proteção ambiental, por tipo

132, 141

ODS 9
ODS 11
ODS 12
ODS 13
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ODS

-

ODS 8
ODS 12
ODS 13
ODS 17

-

ODS 6
ODS 8
ODS 9
ODS 11
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Avaliação Ambiental de Fornecedores

EN32

Percentagem de novos fornecedores selecionados com base em
critérios ambientais
Em 2018 utilizaram critérios ambientais em 96,7% dos procedimentos
pré‑contratuais e os contratos celebrados com critérios ambientais
representaram 98,3% do total

EN33

Atuais e potenciais impactos ambientais negativos na cadeia de
fornecedores e medidas tomadas
Os CTT têm uma Política de Compras Responsáveis, que visa promover
a melhoria dos aspetos ambientais e sociais da cadeia de valor, através do
envolvimento e da responsabilização dos seus fornecedores. Algumas das
caraterísticas desta Política: está publicamente disponível em www.ctt.pt;
cobre os domínios da Saúde Segurança, Ambiente, Condições de Trabalho,
Ética e Continuidade de Negócio; é integrada nos documentos concursais;
inclui uma cláusula de rescisão por incumprimento; aplica‑se a todos os
fornecedores

Mecanismos de Queixas e Reclamações Ambientais

EN34

Número de queixas sobre impactos ambientais, reportados, endereçados e
resolvidos através dos mecanismos formais de reclamação
Não se identificaram queixas neste âmbito

(Fonte: GRI 4 (2013) “Diretrizes para Elaboração dos Relatórios de Sustentabilidade”)

