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Num negócio em
movimento, a inovação
é o melhor aliado.
A evolução nas soluções
apresentadas.
Uma distância percorrida
com excelência e inovação.

Quando a evolução
é natural, o crescimento
é sustentável.
Move‑nos um futuro com história. Fazemos parte da
história do país, mas continuámos a evoluir. Move‑nos
a confiança que os portugueses depositam em nós há
gerações. Contribuímos diariamente para encurtar as
distâncias entre pessoas e empresas, com soluções de
proximidade. A cada nova oferta de produtos e serviços,
contribuímos para um mundo mais simples e próximo.
Expandimos o nosso universo, acompanhando
as necessidades do mercado com inovação e excelência.
A cada ano e de todas as formas, persistimos
na nossa visão.
Move‑nos fazer parte de um mundo
em constante movimento.
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A EVOLUÇÃO

1.1.
Mensagem do Presidente
do Conselho 
de Administração

Após um ano de 2017
muito difícil, no ano
de 2018 atingiram‑se
os objetivos
que assumimos perante o mercado, em termos
de evolução das receitas e do EBITDA, e também
concretizámos as metas que definimos para 2018,
primeiro ano de vigência do Plano de Transformação
Operacional anunciado no final de 2017 como um
elemento decisivo para ajustar a organização,
estrutura e processos da empresa de forma
a preservar o valor do correio.

G-1

António Gomes Mota
Presidente do Conselho
de Administração

11

Lançou‑se um
ambicioso plano
de modernização
e investimento.
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Ao longo de 2018, e visando justamente responder
com maior eficiência a uma realidade de mercado em
que simultaneamente se acentua a queda do correio
e se desenvolve a área de expresso e encomendas
como uma das duas grandes alavancas de
crescimento, aprofundou‑se o desenho e lançou‑se
um ambicioso plano de modernização e investimento.
Este plano, envolvendo um investimento de cerca
de 40M€ em dois anos, visa incrementar o nível de
automatização das operações e racionalizar a rede
de distribuição de modo a assegurar uma resposta
efetiva à nova realidade dos mercados em que atua.
Em 2018, e não obstante se continuar a verificar
uma aceleração da queda do correio endereçado,
o regulador entendeu alterar por completo, para
aplicar em 2019 e 2020, o quadro de referência de
medição da qualidade do Serviço Postal Universal,
passando de 11 para 24 indicadores e com subidas
até aos 99.9% no valor a cumprir em alguns destes
parâmetros. Esta alteração foi totalmente inesperada
e sem paralelo nos restantes países europeus, onde
generalizadamente se verifica um ajustamento em
baixa dos parâmetros que medem a qualidade de
serviço de modo a refletir a realidade igualmente
generalizada de queda acentuada do correio.
Acresce que é igualmente incompreensível tão
substancial alteração quando se está a apenas dois
anos do final da concessão e face a quase 20 anos
de razoável estabilidade do quadro de indicadores
de qualidade. Entendeu o Conselho de Administração
dos CTT que a deliberação do regulador não revelou
sentido de proporcionalidade e equilíbrio face

ao contexto do setor, e assim decidiu proceder
à contestação da mesma em sede de arbitragem
e tribunal.
Neste domínio da qualidade de serviço gostaria de
destacar que em 2018 o índice global em vigor atingiu
o valor de 150, que representa o melhor resultado
dos últimos três anos, evidenciando uma inequívoca
melhoria da qualidade do Serviço Postal Universal, já
que o indicador não sofreu qualquer alteração na sua
composição nestes últimos três anos, e demonstra
também o absoluto comprometimento dos CTT com
a qualidade de serviço.
Ao longo do ano continuou‑se a trabalhar na
diversificação do negócio da Empresa em linha com
as boas práticas do setor.
Registou‑se um crescimento significativo nas áreas
de expresso e encomendas, tirando‑se partido da
aceleração da penetração do e‑commerce. Neste
domínio sublinhe‑se a concretização duma parceria
para a criação de um e‑marketplace em Portugal,
atualmente em fase de arranque e que tem todas as
condições para se transformar no futuro em mais um
importante vetor de crescimento para os CTT.
Nos serviços financeiros, onde avulta o banco CTT,
este continuou em 2018 a crescer a um ritmo
elevado na sua carteira de clientes, nos recursos
angariados e no crédito concedido, assumindo já uma
presença relevante no mercado e particularmente
forte no segmento dos millennials, sinal claro de
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Somos hoje uma empresa
em mudança,
com o entusiasmo e a
determinação de saber honrar
os quase 500 anos
de uma história de sucesso.

ser uma aposta com futuro. Em 2018 assinou‑se o
contrato de compra da 321 Crédito, uma empresa de
crédito automóvel a particulares, que complementa
bem o portfolio de produtos oferecidos pelo banco
e, ao mesmo tempo permite a maior rendibilização
da capacidade que o banco tem demonstrado na
angariação de depósitos de clientes. Prevê‑se que
a operação de aquisição, que ainda está sujeita à
autorização do supervisor, esteja concluída em 2019.
Somos hoje uma empresa em mudança, com as
dificuldades naturais de quem precisa e quer evoluir,

António Gomes Mota
Presidente do Conselho d
 e Administração

mas também com o entusiasmo e a determinação
de saber honrar os quase 500 anos de uma história
de sucesso. Queremos continuar a servir bem a
população portuguesa, queremos ser inovadores
nos serviços que prestamos e queremos ser uma
empresa que sabe construir um futuro para as cerca
de 12,000 pessoas que aqui trabalham. Queremos,
por último, continuar a ser um símbolo em que os
Portugueses confiam e por isso mesmo reafirmo
o nosso absoluto compromisso no que respeita
à transparência e ao rigor da informação que
prestamos a todos os stakeholders.
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Para construir um
futuro sustentável,
é essencial inovar
e modernizar.

1.2.
Mensagem do CEO &
Vice‑Presidente do
Conselho d
 e Administração

O ano de 2018
foi muito importante
na consolidação da
estratégia dos CTT.
I. Introdução
Francisco de Lacerda
CEO & Vice‑Presidente
do Conselho
de Administração

No final de 2017 foi anunciado o lançamento do Plano
de Transformação Operacional, reforçando o foco da
empresa em 2 pilares: a transformação do negócio postal
e o desenvolvimento das alavancas de crescimento
(Expresso & Encomendas e Banco CTT). Em 2018
trabalhou‑se intensivamente em cada uma destas frentes.
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O balanço do ano é positivo, dado que objetivos
importantes foram alcançados. Atingimos o EBITDA
recorrente a que nos propusemos e excedemos
o objetivo total de poupança ao nível dos custos
operacionais recorrentes. Demonstrámos ser capazes
de executar a transformação da Empresa, a qual
ainda se encontra em curso. Aumentámos o nível da
qualidade de serviço e ambas as alavancas, Expresso
& Encomendas e Banco CTT, demonstraram um forte
crescimento. Em 2019 continuaremos a nossa missão
ambicionando garantir a sustentabilidade e objetivos
de crescimento dos CTT no contexto desafiante
em que atuam.

II. Resultados de 2018
Na Área de Negócio de Correio os CTT aumentaram
as receitas em 0,8% para 531,9 M€. Apesar da queda
do tráfego de correio ter continuado a acelerar e ter
sido mais acentuada do que o esperado (-7,6% em
2018 vs. -5,6% em 2017), o aumento das receitas foi
conseguido através de um efeito positivo do mix
de produtos, tendo‑se vendido mais produtos de
valor acrescentado (correio internacional inbound,
correio registado e correio azul), e também através
da alavanca preço.
Em 2018 os CTT conseguiram também aumentar
significativamente o Indicador Global de Qualidade
de Serviço, tendo obtido o melhor resultado dos
últimos 3 anos. Medido por entidades independentes
e com metodologias consistentes com os anos
anteriores, os CTT terminaram o ano com um resultado
de 150,2, 40,8 pontos acima do valor de 2017 e
consideravelmente acima do valor mínimo exigido
de 100. Excedeu‑se o nível mínimo exigido em nove
dos onze indicadores (tendo sido obtido o valor mais
elevado dos últimos três anos em cinco deles), e
aumentou‑se significativamente o valor obtido num

dos restantes dois indicadores, embora ainda não
atingindo o nível mínimo. Verificou‑se claramente uma
melhoria significativa na qualidade de serviço.
No contexto regulatório, 2018 foi um ano atípico
devido a uma série de decisões disruptivas do
regulador. Mais concretamente, uma das decisões foi
aumentar o número de indicadores de qualidade de
serviço de 11 para 24 definindo um nível de exigência
desmesuradamente elevado e inconsistente com
a prática observada noutros países da Europa.
Dada a natureza desproporcional destes novos
critérios, em outubro os CTT contestaram em tribunal
esta decisão do regulador. O processo de arbitragem
ainda está a decorrer, não se conhecendo ainda
o respetivo desfecho.
A performance na Área de Negócio de Expresso &
Encomendas foi muito positiva, tendo sido reportadas
receitas recorrentes de 151,2 M€ em 2018 assentes
num crescimento de dois dígitos tanto em receita como
nos volumes (+12% vs. 2017 em ambos) e um EBITDA
significativamente superior.
Por um lado, crescemos na atividade CEP em Portugal,
invertemos a tendência decrescente no negócio de
distribuição na rede banca (2 clientes relevantes
angariados no final de 2017) e desenvolvemos a
oferta de carga e logística. Os CTT cresceram acima
do mercado no segmento doméstico, com um
crescimento significativo nos clientes ocasionais.
A aposta na melhoria da oferta B2C e o
desenvolvimento de iniciativas de valor acrescentado
estão a contribuir favoravelmente para a empresa.
Adicionalmente, em 2018 continuámos a inovar e
anunciámos o lançamento do marketplace português,
o Dott, que resulta de uma parceria com um retalhista
de referência e está alinhado com o objetivo dos
CTT se posicionarem como um dos principais
impulsionadores do e‑commerce no país (que

Demonstrámos
ser capazes de executar
a transformação
da Empresa.
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ainda se encontra significativamente abaixo da média
de penetração deste segmento ao nível Europeu).
Por outro lado, em Espanha o crescimento das receitas
foi essencialmente impulsionado pelo e‑commerce.
Em setembro, a Tourline mudou de instalações
em Madrid tendo aumentado significativamente a
sua capacidade operacional e obtido ferramentas
necessárias para capturar crescimento. O objetivo de
rentabilidade ainda não foi atingido, mas continuamos
a fazer crescer o negócio e a implementar as medidas
necessárias para atingir essa meta.
O Banco CTT continuou o seu percurso de
desenvolvimento no mercado Português de banca de
retalho com a expansão do seu franchise e alcançando
uma performance operacional muito positiva apenas
3 anos após a sua abertura. Mais concretamente, em
2018 cresceu significativamente no número de clientes
para mais de 430 mil e no número de contas para
348 mil. O total de depósitos atingiu os 884 M€ (+42,8%
vs. 2017) e a carteira de crédito à habitação cresceu mais
de 260% para 238 M€. Adicionalmente, começaram
a ser comercializadas ofertas fora de balanço para
complementar, agora na vertente das poupanças,
o portfolio oferecido às famílias Portuguesas. Estas
novas realidades permitiram ao Banco CTT atingir
receitas recorrentes de 23,6 M€ que representam
um aumento de 27% face a 2017, impulsionadas pelo
crescimento da margem financeira.
A aceitação positiva por parte da população e a boa
qualidade do serviço prestado pelo Banco CTT foram
reconhecidas com diversos prémios, incluindo o
prémio de Empresa Líder pelo ECSI Portugal (um
índice independente de medição da satisfação do
consumidor), a Escolha Acertada para Conta à Ordem
pela DECO Pro Test e recentemente, no início de 2019,
com o prémio 5 estrelas no crédito à habitação.
2018 foi também um ano importante no que respeita
à expansão do footprint do Banco CTT. Como
planeado, transferiu‑se a Payshop para o Banco CTT,
com o objetivo de centralizar a gestão da atividade de
pagamentos. Adicionalmente, em julho foi anunciada
(aguardando ainda aprovação do supervisor) a
aquisição da 321 Crédito, instituição de elevada
performance especializada em crédito automóvel
para viaturas utilizadas que permitirá ao Banco CTT
diversificar o seu portfolio de crédito e acelerar
a sua performance.
As receitas recorrentes nos Serviços Financeiros
totalizaram 42,3 M€, que representam uma queda de
23,4% face a 2017, justificada não só pela forte queda
da colocação de soluções de poupança e seguros após
a baixa de remuneração para o aforrador verificada

em finais de 2017, mas também pela queda nas
transferências e pagamentos. A tendência de queda na
captação de poupanças e seguros inverteu no último
trimestre, à medida que os Certificados do Tesouro
Poupança Mais emitidos a partir de 2013 com 5 anos
de maturidade começaram a vencer.
Os resultados ao nível da receita mostram uma
menor dependência do correio (69% da receita
total em 2018 vs. 71% em 2017), consistente com a
estratégia de diversificação adotada pelos CTT, mas
ainda consideravelmente acima da média observada
no setor postal.
A implementação do Plano de Transformação
Operacional durante 2018 incluiu diversas medidas
de eficiência. Adaptámos a rede de retalho,
aumentando o número total de pontos CTT, o que
garantiu o aumento da capilaridade e proximidade
da empresa à população, mesmo que reduzindo
o número de lojas próprias onde a baixa procura
assim o justificava. Prosseguiu‑se também com
o programa de otimização de recursos humanos,
o que permitiu uma redução dos respetivos custos
em 2,1% vs. 2017, mesmo tendo em conta aumentos
salariais e implementação de outras iniciativas
de desenvolvimento dos nossos colaboradores.
Globalmente foram captadas poupanças de c. 15 M€
em custos operacionais recorrentes, excedendo‑se
o objetivo do ano de 13,8 M€.
À luz destes factos foi possível concretizar um EBITDA
recorrente de 90,4 M€ (+0,6% vs. 2017).
Em termos de ganhos de capital, os CTT conseguiram
encaixar um montante superior ao estimado no Plano
de Transformação Operacional (9,3 M€ vs. objetivo
de 5,2 M€). Por outro lado, os custos operacionais não
recorrentes foram ligeiramente superiores ao objetivo
(21,6 M€ vs. 20 M€), essencialmente devido à maior
adesão do que a projetada no programa de otimização
de recursos humanos. Os CTT reportaram, assim, um
resultado líquido de 19,6 M€ (-28% vs. 2017).

III. Estratégia
A estratégia dos CTT assenta na transformação do
negócio postal e no desenvolvimento das alavancas
de crescimento. A transformação é um mote geral da
empresa, mas mais fundamental na Área de Negócio
do Correio.

Correio tradicional
A aceleração na queda dos volumes de correio é
uma realidade global e inevitável. Um dos principais
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objetivos dos CTT é, assim, a preservação do valor do
nosso negócio core capturando oportunidades em
segmentos específicos (e.g. correio internacional e
correio registado) para contrariar o impacto ao nível
da receita, assim como continuar a implementar
medidas de eficiência para reduzir custos. Um dos
focos em 2019 será a implementação do Plano de
Modernização e Investimento, anunciado em 2018.
Este plano consiste num investimento de c. 40 M€,
essencialmente em 2019 e 2020, e representa um
dos maiores investimentos alguma vez efetuados na
nossa atividade principal, nomeadamente nas nossas
redes de distribuição, plataformas e pessoas. Estamos
altamente comprometidos com esta transformação e
pretendemos com este Plano modernizar e melhorar
processos, ferramentas, máquinas, capacidade de
produção e logística, frota, condições de trabalho e
qualidade de serviço, tendo como objetivo último a
adaptação da empresa a uma realidade com menos
cartas e mais encomendas.

oferta simples e transparente. Pretendemos alcançar
esse feito com a expansão da carteira de crédito à
habitação e crescimento dos produtos de poupança,
monetizando a crescente base de clientes com essas e
outras soluções complementares. Queremos também
reforçar a presença e experiência digital em todos os
serviços prestados por forma a assegurar a prestação
dos serviços oferecidos em linha com as melhores
práticas de mercado e satisfazer as necessidades dos
nossos clientes.

Expresso & Encomendas

Complementarmente à estratégia para cada negócio
queremos tornar a transformação transversal a toda a
empresa, modernizando as áreas de apoio e serviços
centralizados e tornando‑os mais ágeis.

Em 2019 focar‑nos‑emos também na integração
da 321 Crédito, após a necessária aprovação da sua
aquisição e consequente conclusão, o que esperamos
ocorra no primeiro semestre do ano. No segmento
dos pagamentos será crucial reposicionar o negócio
por forma a adaptá‑lo às atuais necessidades e
hábitos digitais do consumidor, alavancando também
nas oportunidades que surjam de novas iniciativas
regulatórias.

Pretendemos consolidar o posicionamento dos CTT
como operador ibérico no mercado CEP através
da capitalização no crescimento do e‑commerce,
entre outras alavancas de crescimento. No mercado
Português, em 2019 pretendemos consolidar o nosso
posicionamento no segmento B2C e melhorar a oferta
B2B. No mercado Espanhol prosseguiremos com o
processo de turnaround da Tourline, focando‑nos
no crescimento de volumes, contenção de custos e
melhoria dos processos e ferramentas da empresa.
Ambicionamos aumentar os fluxos ibéricos através
da capitalização da nossa posição de liderança no
mercado Português, o que consideramos também
importante para a expansão em termos de fluxos
internacionais (i.e. extra Ibéria).

Continuaremos a melhorar a experiência de cliente
na rede de retalho dos CTT ao nível de eficiência e
satisfação, sendo a digitalização e a modernização
drivers fundamentais nessa transformação. Também
está a ser implementada a nova estratégia para a
abordagem ao digital, que passará por assegurar
uma experiência única no ecossistema digital dos
CTT. A digitalização será implementada em diversas
frentes por forma a corresponder às realidades do
mercado e às necessidades dos nossos clientes,
nomeadamente nos canais digitais como websites
e apps, que serão reorganizados.

Adicionalmente, queremos desempenhar um papel
ativo no ecossistema do e‑commerce em Portugal
como um dos principais impulsionadores do seu
crescimento. Continuaremos a inovar no setor e a
desenvolver iniciativas incrementais que facilitem
e impulsionem as transações de comércio online,
como por exemplo o lançamento da plataforma de
e‑fulfilment que estamos a desenvolver.

Pretendemos também provar a nossa liderança em
termos de sustentabilidade ambiental. Gerimos
atualmente a maior frota elétrica de transportes e
distribuição do país e atingimos já diversos objetivos
neste âmbito, como por exemplo a redução do impacto
ambiental das nossas ofertas. Esta é uma preocupação
contínua da Empresa e pretendemos continuar a
responder aos respetivos desafios no futuro.

Banco CTT e Serviços Financeiros

Por fim, mas fundamental, continuaremos a
implementar medidas que garantam o progresso
e qualidade dos nossos recursos humanos, como
programas de formação dinâmicos e inovadores
também destinados a aumentar a segurança e controlo
de acidentes de trabalho e a reduzir o absentismo.

A estratégia do Banco CTT passa por prosseguir com
iniciativas que permitam alcançar o breakeven do
negócio, consolidando o seu posicionamento como um
operador inovador na banca comercial através da sua
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Acredito que estamos altamente
empenhados e dedicados
para gerir este processo com
sucesso sendo que os resultados
de 2018 constituem um bom
alicerce para o futuro.

IV. Observações finais
A digitalização é um fenómeno inevitável e em
crescente aceleração que terá consequências
profundas para o setor postal. A transformação
dos CTT por forma a garantir resposta a esta nova
realidade e garantir a sua sustentabilidade está em
curso há alguns anos e a agilidade será fundamental
num contexto em constante mudança. Acredito
que estamos altamente empenhados e dedicados
para gerir este processo com sucesso sendo que
os resultados de 2018 constituem um bom alicerce
para o futuro.

Francisco de Lacerda
CEO & Vice‑Presidente do Conselho
de Administração

Confio na capacidade da equipa CTT para implementar
a transformação e alcançar o sucesso. Quero
agradecer a cada um dos colaboradores da empresa
pelo empenho e compromisso durante este período
desafiante, por todos os obstáculos ultrapassados
e pela resiliência que demonstraram.
Agradeço também a todos os stakeholders da
empresa, nomeadamente aos acionistas e clientes
dos CTT, que, direta ou indiretamente, contribuíram
para a excelência inerente à nossa empresa e que
nos motivam para melhorar a cada dia que passa.

20

RELATÓRIO INTEGRADO 2018

A EVOLUÇÃO

21

INTRODUÇÃO AOS CTT

Comissão
Executiva
Francisco
de Lacerda
CEO
Dionizia
Ferreira
António
Pedro Silva
Francisco
Simão
Guy
Pacheco
CFO
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Natureza do
Relatório Integrado
Diretrizes do IIRC
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Indicadores GRI
Os indicadores da iniciativa de reporte global
(Global Report Initiative - GRI) estão incluídos no rodapé
das páginas, onde os respectivos temas são abordados.

Contactos
Sede
Avenida D. João II, n.º 13
1999-001 Lisboa PORTUGAL
Telefone: +351 210 471 836

Órgãos de Comunicação Social
Direção de Marca e Comunicação
Assessoria de Imprensa
Miguel Salema Garção
E‑mail: gabinete.imprensa@ctt.pt
Telefone: +351 210 471 800
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1.3.
Explicação da Natureza
do Relatório Integrado

Os CTT publicam
pela primeira
vez o seu relatório
integrado.

Os CTT são desde 2013 uma sociedade anónima
cotada em bolsa, com 100% do capital disperso por
acionistas institucionais e particulares. O Conselho
de Administração (CA) é composto por treze
Administradores, executivos e não executivos e os
órgãos sociais foram eleitos em Assembleia Geral para
o triénio 2017-2019.

Compromisso

Âmbito e limite
Este relatório contém informação financeira e
não financeira dos CTT, cumprindo as exigências
do relatório de gestão individual e consolidado,
designadamente as previstas nos artigos 65º, 66º,
66º-A, 66º - B e 508º a 508º - G do Código das
Sociedades Comerciais, direcionando o reporte
sobre o negócio dos CTT e o seu desempenho
a todas as partes interessadas.

Os CTT dão cumprimento às obrigações previstas no
artigo 508º-G do Código das Sociedades Comerciais,
na redação introduzida pelo Decreto‑Lei nº 89/2017,
de 28 de julho, divulgando de forma integrada
a informação de gestão e as informações não
financeiras, que os CTT publicam anualmente,
relativas às áreas ambientais, sociais, aos
trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens,
à não discriminação, ao respeito dos direitos humanos,
ao combate à corrupção e às tentativas de suborno,
bem como informação de governo societário

O Relatório Integrado contém informação sobre
estratégia, gestão e desempenho dos principais
vetores de negócio do Grupo, numa ótica de criação
de valor sustentável. São também analisados os
riscos inerentes à atividade e é abordada a forma
como os CTT incorporam os vários capitais (financeiro,
humano, intelectual, social e natural), de acordo com
os guidelines propostos pelo International Integrated
Reporting Council (IIRC). Adicionalmente, este Relatório
contém informação sobre o Governo da Sociedade,
sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas dos CTT e sobre o desempenho das
principais dimensões da Sustentabilidade.

Este constitui o décimo quarto relato anual de
Sustentabilidade dos CTT. A estrutura e conteúdo
do relato respeitam as Diretrizes GRI (Global
Reporting Initiative) enquanto referencial de
elaboração de Relatórios de Sustentabilidade e
respetivos protocolos para o cálculo de indicadores.
Este relato adotou a quarta geração de diretrizes
para relatórios de sustentabilidade, tendo obtido a
validação CORE, atribuída pela entidade verificadora
KPMG & Associados. Para aceder à Tabela GRI com
a localização de cada indicador, consulte aqui.

O relatório integrado de 2018 divulga a visão estratégica
e o empenho dos CTT em gerar valor ao longo do tempo
e em promover a proteção ambiental e a integração
social. Inclui informação sobre os assuntos que afetam,
de forma significativa, a capacidade dos CTT em gerar
valor a curto, médio e longo prazo.

No que respeita à análise de materialidade, incorpora
inputs decorrentes de um exercício de envolvimento
com stakeholders, realizado conforme as diretrizes
da Norma AA1000SES, que permitiu a atualização
do mapeamento e identificação dos temas relevantes
e dos stakeholders críticos da empresa.

O presente relatório divulga os resultados respeitantes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
apresentando, sempre que disponível, informação
agregada sobre os CTT, S.A. e a totalidade das suas
subsidiárias, designadas, em conjunto, por CTT.

Em 2018 e à semelhança dos anos anteriores, tendo
por referência o modelo de relatório constante do
Regulamento CMVM e as recomendações do Código
IPCG (em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018), os CTT
continuam a dar cumprimento a um conjunto significativo
de recomendações relativamente ao governo societário.

No âmbito da estrutura operacional, os CTT
formalizaram a fusão das sociedades Escrita
Inteligente, S.A. e Mailtec Comunicação, S.A. nos
CTT - Correios de Portugal, S.A. - Sociedade Aberta,
no período de reporte. No entanto, esta transação não
altera o âmbito do relato em relação ao ano anterior.

G-20

G-23

G-7

G-22

G-18

G-17

G-13

Os princípios essenciais para a definição do conteúdo
deste relatório são a transparência, a relevância,
a abrangência e a completude, a fim de proporcionar
uma leitura cómoda e objetiva às partes interessadas
que irão utilizar este documento.

G-28

G-30

G-5

G-31

G-32

G-33

G-3

G-29
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Principais
Indicadores
OS CTT EM NÚMEROS

Guidance de EBITDA
recorrente cumprido,
fruto do crescimento
dos rendimentos
operacionais e da
estabilização dos gastos.

90,4M€ 884M€ 12 097
Guidance de EBITDA
recorrente cumprido

Crescimento
contínuo e sustentado
do Banco CTT
(depósitos dos clientes)

Colaboradores
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Rendimentos Recorrentes, 2018
Milhões de €; % de variação vs. ano anterior; % do total

+0,3%

15,0 M€

+12,3%

-23,4%

+27,0%

491,0

Poupança
Plano de Transformação
Operacional gera
poupança nos gastos
acima do objectivo

151,2

42,3
23,6
Correio e Outros

Expresso
e Encomendas

Serviços
Financeiros

Banco CTT

2018 (90,4M€)
2017 (89,9M€)

90,4 M€
Guidance de EBITDA
Recorrenre Cumprido

+12,3 %

Expresso & Encomendas
Crescimento de dois dígitos
do tráfego e dos rendimentos

26

RELATÓRIO INTEGRADO 2018

Orgânica de Gestão
Francisco de Lacerda
CEO

Guy Pacheco

Francisco Simão

CFO

Correio

Secretaria Geral
e Jurídicos

Relações com
Investidores

Marketing
Correio

Marketing
E&E

Marketing
Retalho

Estratégia e
Desenvolvimento
Corporativo

Regulação
e Concorrência

Inovação e Digital

E&E
Espanha

Filatelia

Finanças e Risco

e‑Commerce

Corre

Coordenações
de Retalho
Sul e Norte

Planeamento
e Controlo

Operações e
Distribuição

Comercial
Empresas 1-5

Contabilidade
e Tesouraria

Sistemas
de Informação

Marketing Clientes

Recursos Físicos
e Segurança

Transformação
e Processos

Desenvolvimento
de Recursos
Humanos1

Dionizia Ferreira

António Pedro Silva

Expresso e
Encomendas

Marca e
Comunicação

Retalho & Serviços
Financeiros Postais

Coordenação
Comercial Pequenas
Empresas

Apoio a Clientes

Institucional

Otimização e Suporte

Auditoria e
Qualidade
Administração de
Recursos Humanos (1)

Compras e Logística

Estrutura
Corporativa
(1)

Transversais

Específico
do Negócio

Correio

Expresso
e Encomendas

Retalho & Serviços
Financeiros Postais

Integrado na Direção de Recursos Humanos.

Banco CTT: Orgânica de gestão executiva e relação com administradores exectivos CTT

Francisco de Lacerda
Presidente não executivo

Executivo
Não Executivo

António Pedro Silva

Luís Pereira Coutinho

Guy Pacheco

Administrador não executivo

CEO

Administrador não executivo

Pedro Coimbra

João Mello Franco

Luís Amado

CFO

CMO

COO
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1.4.
Principais Indicadores
1.4.1. Indicadores económico‑financeiros
Mil euros ou %, exceto indicação adicional

Rendimentos operacionais recorrentes

‘16

‘17

‘18

∆%‘17-‘18

695 060

697 932

708 034

1,4

Gastos operacionais excluindo imparidades, provisões, depreciações e gastos
não recorrentes

575 561

608 025

617 605

1,6

EBITDA recorrente (2)

119 499

89 906

90 429

0,6

(1)

94 687

60 205

57 044

-5,2

Resultado antes de gastos de financiamento e impostos

90 883

47 093

38 656

-17,9

EBIT recorrente

(2)

EBT

85 245

42 093

32 398

-23,0

Resultado antes de interesses não controlados

61 897

27 115

19 642

-27,6

Resultado líquido do período atribuível a detentores de capital dos CTT

62 160

27 263

19 621

-28,0

0,42

0,18

0,13

-28,1

Margem EBITDA recorrente

17,2%

12,9%

12,8%

-0,1 p.p.

Margem EBIT recorrente

13,6%

8,6%

8,1%

-0,5 p.p.

8,9%

3,9%

2,8%

-1,1 p.p.

42 160

28 534

30 654

7,4

2 915

38 523

15 327

-60,2

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

∆%‘17-‘18

618 811

626 825

422 717

-32,6

Resultado líquido por ação (euro)

Margem líquida
Investimento
Cash flow operacional livre (4)

Caixa e equivalentes de caixa

(3)

Caixa própria

207 003

173 714

152 759

-12,1

Ativo

1 316 697

1 608 765

1 768 814

9,9

1 083 370

1 424 774

1 622 062

13,8

233 327

183 991

146 753

-20,2

Passivo
Capital próprio
Capital social
Número de ações

75 000

75 000

75 000

-

150 000 000

150 000 000

150 000 000

-

Rendimentos operacionais excluindo valores não recorrentes.
Antes de rendimentos e gastos não recorrentes.
(3)
Considera‑se o número de ações em circulação excluindo 1 ação própria (200 177 adquiridas em 2015, 400 354 adquiridas em 2016 e 600 530 atribuidas em 31
de janeiro de 2017 aos Administradores Executivos da Sociedade a título de remuneração variável a longo prazo relativo ao mandato 2014/2016).
(4)
Cash 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, ativos financeiros disponíveis para venda, investimentos detidos até à maturidade,
depósitos no Banco de Portugal e outros ativos financeiros bancários.
(1)

(2)
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1.4.2. Indicadores operacionais

‘16

‘17

‘18

∆%‘17-‘18

Tráfego correio endereçado (milhões de objetos)

780,2

736,6

680,7

-7,6

Correio transacional

662,8

627,2

585,8

-6,6

43,3

40,8

37,2

-8,9

CORREIO

Correio editorial
Correio publicitário

74,2

68,5

57,8

-15,7

497,8

492,1

427,3

-13,2

Portugal (milhões de objetos)

14,6

17,7

19,8

11,7

Espanha (milhões de objetos)

12,3

15,5

17,5

13,1

Tráfego correio não endereçado (milhões de objetos)
EXPRESSO E ENCOMENDAS

SERVIÇOS FINANCEIROS
Pagamentos (nº de transações; milhões)(1)
Poupança e seguros (subscrições; milhões de euros)

57,6

53,7

50,6

-5,8

3 794,0

4 020,9

2 696,8

-32,9

74 135

226 001

347 941

54,0

253 945

619 230

883 951

42,8

-

66 085

238 435

260,8

7 638

36 220

41 640

15,0

202

208

212

1,9

12 479

12 787

12 634

-1,2

2 339

2 369

2 383

0,6

615

608

538

-11,5

BANCO CTT
Nº de contas à ordem
Depósitos de clientes (€m)
Stock líquido de crédito à habitação (€m)
Produção de crédito pessoal (€m)
Nº de balcões
PESSOAL
Trabalhadores (ETI) (2)
REDE DE VENDAS,TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO
Pontos CTT
Rede de lojas
Postos de correio
Agentes Payshop
Centros de distribuição postal

(1)
(2)

1 724

1 761

1 845

4,8

4 202

4 394

4 600

4,7

242

235

230

-2,1

Giros de distribuição postal

4 698

4 702

4 701

0,0

Frota (número de veículos)

3 609

3 626

3 685

1,6

Inclui os pagamentos da Payshop, que em 2018 foi incorporada no Banco CTT.		
ETI = Equivalente a Tempo Inteiro.		
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1.4.3. Indicadores de sustentabilidade dos CTT

‘16

‘17

‘18

86,1

84,7

78,9

122,9

109,4

150,2

∆%‘17-‘18

CLIENTES
Satisfação dos clientes (%)
Indicador Global de Qualidade de Serviço (em pontos)

(1)

-5,8 p.p.
40,8

TRABALHADORES
Sinistralidade (nº ocorrências)

979

1 072

1 017

-5,1

311 354

262 480

240 879

-8,2

32,4

31,6

23,3

-8,3 p.p.

Cadeia de valor - contratos c/critérios ambientais (%)

99,4

98,7

95,8

-2,9 p.p.

Emissões CO2 totais, scopes 1 e 2 (kton.) (2) (3)

16,5

16,2

16,4

384,9

386,6

390,4

1,0

326

353

311

-11,9

Volume de formação (horas)
Mulheres em cargos de chefia (1ª linha) (%)
COMUNIDADE/AMBIENTE

Consumos energéticos (TJ)

(3)

Viaturas ecológicas
Peso da gama Eco na linha Direct Mail (%) (4)
Investimento na comunidade (mil euros)

0,8

37,1

37,4

39,6

2,2 p.p.

1 236

1 144

1 190

4,1

O valor do IGQS de 2017 publicado no R&C 2017 (110,1) foi recalculado de acordo com a decisão final da ANACOM de 28 de dezembro de 2018.			
Inclui aquisição de energia verde (com zero emissões de carbono associadas).				
(3)
Valores provisórios. Indicadores não incluem os dados da Corre e não incluem os dados da Transporta até 2017.			
(4)
Tráfego.
(1)

(2)

PR5

LA6

LA9

EN3

EN4

EN7

EN15

EN16

EN27

EN32
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1.5.
Prémios e Reconhecimentos
Externos

Em 2018 os CTT
e seus dirigentes

obtiveram as seguintes
distinções e
reconhecimentos
Prémio Industry Leadership 2018

MARCA DE CONFIANÇA

Francisco de Lacerda, Presidente
Executivo dos CTT, foi o vencedor
do prémio Industry Leadership 2018
no World Post & Parcel Awards 2018.

Os CTT foram pela 15ª vez
distinguidos como uma das Marca
de Confiança dos portugueses,

O prémio visa distinguir os gestores que mais
se destacaram a nível internacional na liderança
dos operadores postais e de encomendas.
Foi atribuído como reconhecimento do trabalho
desenvolvido desde que assumiu as funções de
CEO em 2012, nomeadamente a privatização
e entrada em bolsa da empresa, a diversificação
das áreas de negócio, o lançamento do Banco
CTT, o permanente foco na inovação, assim
como a contínua procura de modernização
das infraestruturas e o reforço da eficiência
e da qualidade de serviço.

Prémios Human Resources
Portugal
Os CTT foram galardoados
com os prémios Human Resources
Portugal 2017
na categoria “Igualdade do Género”, pela 3ª vez
consecutiva, por promoverem e defenderem
a igualdade de género.

no estudo realizado pela revista Seleções
Reader’s Digest, tendo ficado em 1º lugar na
categoria “Serviços de Correio e Logística”,
com 89% dos votos.

Drivers’Challenge
Os CTT foram os grandes vencedores
do Drivers’Challenge IPC,
a competição internacional de eco condução
do setor postal, expresso e encomendas
promovida de dois em dois anos pelo
International Post Corporation (IPC).

19

Total de prémios
e reconhecimentos
CTT e seus dirigentes, 2018
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Marca Superbrands e Marca
Centenária De Excelência
Os CTT, que em 2020 celebram
500 anos, foram distinguidos como
“Marca Centenária de Excelência”
na 14ª Gala Superbrands.
Este galardão foi atribuído pela primeira vez
e baseia‑se em 5 critérios: ser uma marca
nacional, ser centenária (longevidade),
demonstrar capacidade de se reinventar
ao longo do tempo, ter relevância social,
ter notoriedade e reconhecimento no mercado
e ter relevância do negócio.
Além desta distinção, os CTT foram de
novo considerados Marca Superbrands, um
reconhecimento obtido entre milhares de marcas
estudadas pela Superbrands, uma organização
internacional que se dedica à promoção e
reconhecimento de Marcas de Excelência.

Melhor Avaliação
Reputacional No PSI 20
Os CTT são, pelo 4º ano consecutivo,
a empresa do PSI 20 com a melhor
avaliação reputacional, com um
score global de 74,44%,
de acordo com um estudo realizado pela
consultora OnStrategy. Uma distinção que
advém do reconhecimento da força de atributos
emocionais identificados com a marca CTT,
como confiança, admiração e recomendação,
mas também com o desempenho de atributos
racionais, como o contributo para a sociedade
e a sustentabilidade financeira.

Banco CTT Nº1
na Satisfação dos Clientes
Dois anos após o seu lançamento,
o Banco CTT foi eleito o Banco nº1 na
satisfação dos clientes em Portugal,
de acordo com os resultados de 2018 do Índice
Nacional de Satisfação do Cliente - ECSI Portugal.
Este estudo é baseado numa metodologia
internacional que avalia a qualidade dos bens
e serviços disponibilizados, nos vários setores de
atividade, em 8 dimensões: imagem, expetativas
dos clientes, qualidade apercebida, valor
apercebido, satisfação, reclamações, confiança
e lealdade.

O Banco CTT
foi eleito o Banco
nº1 na satisfação
dos clientes
em Portugal,
de acordo com
os resultados
do ECSI.
Conta Banco CTT, Escolha
Acertada Pela Deco Proteste
A DECO PROTESTE atribuiu
à Conta Banco CTT a distinção
de Escolha Acertada,
por apresentar a melhor relação entre a
qualidade e o preço, entre as contas à ordem
analisadas. A atribuição deste selo baseia‑se
na realização de testes comparativos a produtos
e serviços, com o intuito de informar e defender
os interesses dos consumidores para que façam
escolhas informadas nos momentos de decisão.

Prémio Internacional de Arte
Filatélica de Asiago
A emissão filatélica dedicada à visita
de Sua Santidade o Papa Francisco I
a Fátima, em maio de 2017, por
ocasião do Centenário das Aparições
de Nossa Senhora,
venceu a edição de 2017 de um dos mais antigos
e prestigiados galardões do mundo para o design
filatélico, considerado o “Óscar da Filatelia”. Esta
é a 9ª vez que o trabalho de excelência da Filatelia
dos CTT é reconhecido com o Prémio ASIAGO.
Este prémio foi criado em 1970 e é organizado
pelos Círculo Filatélico e Numismático Sette
Comuni, Ministério de Turismo de Itália e
autarquia de Asiago, contando com o patrocínio
da Presidência da República Italiana.
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A CTT TV
conquistou
novamente
o 1º lugar
dos Prémios
Internacionais
Fundacom.

The Innovation Farmer 2017
Os CTT ganharam o prémio
“The Innovation Farmer 2017”
dos Exago Innovation Gurus Awards.
O galardão distingue o cliente que
continuamente procura semear uma cultura
de inovação dentro da sua empresa,
contribuindo para o aumento de um espírito
inovador e colaborativo, de forma sustentada.

Prémios Fundacom
A CTT TV conquistou novamente
o 1º lugar dos Prémios
Internacionais Fundacom,
na categoria “Rádio e Televisão Corporativas”,
premiado também conquistado em 2017.

Prémios Masters da Distribuição
Os CTT, através da CTT Expresso,
venceram os prémios Masters
da Distribuição 2018,
na categoria de Masters Operação Logística.
Trata‑se de um dos mais prestigiados
prémios da Distribuição e Produção,
cuja eleição é feita pelos leitores da revista
Distribuição Hoje.

Prémio “Valor por Tempo” para
os Sistemas de Informação
Os CTT e um dos seus parceiros
tecnológicos, a ASK Blue, ganharam
o Prémio “Valor por Tempo”
pelo desenvolvimento e implementação da nova
ferramenta de desalfandegamento da empresa,
o portal do Processo Aduaneiro.
O Prémio foi atribuído pela OutSystems,
a multinacional do setor da informática, fundada
em Portugal, que é a proprietária da plataforma
eletrónica utilizada para o desenvolvimento
desta nova ferramenta.
Este novo portal está disponível no website
institucional dos CTT e permitiu reduzir
o tempo de processamento dos pedidos
de desalfandegamento de uma média
de 4 semanas para apenas 2 dias úteis.

Os Prémios Fundacom reconhecem a excelência
e as boas práticas de comunicação estratégica
e organizacional em todos os seus aspetos,
externos, internos e integrados, premiando os
melhores projetos de comunicação produzidos
e divulgados em espanhol e português.

Distinção APCE
Os CTT foram vencedores
da categoria Campanha Interna
de âmbito nacional,
distinção atribuída pela APCE – Associação
Portuguesa de Comunicação de Empresa
e pelo júri do Grande Prémio APCE 2018, com
a campanha de comunicação “INOV+by CTT.
Inove sem desculpas”.
Os CTT foram ainda agraciados com
6 Menções Honrosas.

6

Menções
Honrosas
Distinção APCE
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Linhas CTT e CTT
Expresso Conquistam
Selo de Qualidade APCC
Os CTT conquistaram o Selo
de Qualidade APCC – Associação
Portuguesa de Contact Centers –
para as operações de Contact Center
CTT e CTT Expresso,
com um excelente resultado: 95% e 94%
respetivamente. O Selo de Qualidade APCC,
instituído em 2010, destaca os melhores
serviços de Contact Center a operar em Portugal
e pretende incentivar as empresas do setor
a exercer boas práticas de gestão nos seus
Contact Centers, contribuindo assim para a
melhoria da imagem e da credibilidade do setor
e promovendo a sua autorregulação.

Nível Liderança A- no Carbon
Disclosure Project 2018
Os CTT obtiveram a pontuação
de Leadership A-, no rating CDP –
Carbon Disclosure Project de 2018,

95%

Linha CTT
Selo de Qualidade APCC

94 %

Linha CTT
Expresso
Selo de Qualidade APCC

Linhas CTT e CTT Expresso
Premiadas no APCC Best
Awards 2018
As Linhas CTT e CTT Expresso
foram premiadas

o mais importante rating bolsista carbónica
internacional. Este resultado é um importante
reconhecimento do trabalho que os CTT têm
vindo a desenvolver em matéria de gestão
carbónica e de combate às alterações climáticas.

no APCC Best Awards 2018 da Associação
Portuguesa de Contact Centers, com as
medalhas de prata e bronze, respetivamente,
na categoria de Transporte e Distribuição.

Praise Award de Segurança
Rodoviária

Melhor Selo do Mundo

Os CTT foram distinguidos com
o PRAISE Award for Best Performing
Large Company
na edição de 2018 dos prémios promovidos
pelo ETSC – European Transport Safety
Council, que visam reconhecer os projetos
que mais se destacam na Europa a nível
da segurança rodoviária.
Os CTT ganharam este prémio com o Programa
de Segurança Rodoviária, que desenvolve desde
2015, e que tem permitido ganhos significativos,
destacando‑se a menor sinistralidade laboral
com causa rodoviária e acentuada redução
do absentismo.

O Bloco “Indústria têxtil”
dos CTT ganhou a classificação
de Melhor Selo do Mundo
no âmbito do Grande Prémio da NEXOFIL na
categoria “Novas Tecnologias de Impressão”.
Ganharam ainda três terceiros prémios:
categoria “Design” com Árvores do
Mediterrâneo, categoria “série Base”
com Pastel de Belém e categoria “Prova”
com Eng. António Guterres.
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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

10

G-2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

-

G-3

Nome da organização

23

G-4

Principais marcas, produtos e/ou serviços

-

G-5

Localização da sede social da organização

23

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

23

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

-

G-10

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

-

ODS 8

G-11

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

-

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

23

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

-

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

23

G-18

Processo para a definição do conteúdo e limites do relatório

23

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

23

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

23

G-23

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

23

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

-

G-27

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

-

G-28

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

23

G-29

Data do último relatório publicado

23

G-30

Ciclo de publicação de relatórios

23

G-31

Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo

23

G-32

Índice de indicadores GRI

23, 35

G-33

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

23

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

-

G-47

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

-

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

-

ODS 8

EC2

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

-

ODS 13

EC3

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

-

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
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Indicador

Descrição

Pág(s)

ODS

Impactos Económicos Indiretos
EC7

Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e serviços
prestados

-

EC8

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

-

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, 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

-

LA3

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

-

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

-

Relações Laborais

LA4

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

29

ODS 3

LA7

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

-

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 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

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

ODS 4
ODS 8

LA11

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

-

ODS 5

-

ODS 5
ODS 8

29

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

-

ODS 8
ODS 10
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Indicador

Descrição

Pág(s)

ODS

-

ODS 8
ODS 16

-

ODS 16

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

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

Não Discriminação
HR3

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

-

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”

-

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

-

SO2

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

-

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

-

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

-

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

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
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.

-

ODS 12

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

-

PR5

Resultados de inquéritos de satisfação do cliente

29

Rotulagem de Produtos e Serviços

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

-

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

-

Abordagem de gestão, objetivos, desempenho, políticas e
contextualização

-

EN1

Materiais utilizados, por peso ou por volume

-

EN2

Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem

-

ODS 15

Consumo de energia dentro da organização

29

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

29

EN5

Intensidade energética

-

ODS

ODS7

ODS 12
ODS7

EN6

Redução do consumo de energia

-

ODS 9
ODS 12
ODS 13
ODS7

EN7

ODS 9
ODS 12
ODS 13

Reduções nos requisitos de energia relacionados com produtos e serviços

29

EN8

Consumo total de água, por fonte

-

ODS 6

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

-

ODS 15

EN13

Habitats protegidos ou recuperados

-

EN15

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

29

EN16

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

29

EN17

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

-

EN18

Intensidade das emissões de gases com efeito de estufa

-

Água

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

-

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 -

Resíduos e Efluentes

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

-

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

-

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

29

EN28

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

-

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 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

-

ODS 9
ODS 11
ODS 12
ODS 13
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Pág(s)

ODS

29

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
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”)

