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5. Governo Societário

(34)

PARTE I – Informação sobre a estrutura acionista,
organização e governo da sociedade
A.
Estrutura acionista
I. Estrutura de capital
1. Estrutura de capital
O capital social dos CTT é de 75 000 000 €,
integralmente subscrito e realizado, sendo
representado por 150 000 000 de ações ordinárias
(não existindo diferentes categorias), nominativas,
escriturais, com valor nominal de 0,50 € cada,
admitidas à negociação no mercado regulamentado
gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de
Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext Lisbon”).
Caracterização da estrutura de capital
Foi realizado no final de 2018 um estudo com vista à
caracterização da estrutura de capital dos CTT tendo
sido identificados 166 acionistas institucionais detentores
de 62% do capital da Empresa e 2 investidores industriais
com pouco mais de 18% do capital da Empresa.

De acordo com o mesmo estudo, no que se
refere à distribuição geográfica dos investidores
institucionais, no final de 2018, conforme representado
no gráfico abaixo, 38,6% destes estavam sediados
nos Estados Unidos da América, seguindo‑se‑lhe
19,8% na Europa Continental, em que se destacam
países como a Noruega e a Suíça com níveis similares
aos do Reino Unido e Irlanda (6,9%) ou da Alemanha
(6,8%). Nessa data, 14,7% do total dos investidores
institucionais dos CTT encontravam‑se sediados em
Espanha, enquanto que em Portugal se encontravam
11% e em França 1,9%. Os investidores institucionais
no resto do mundo representavam apenas 0,4%
do seu total.

Segundo este estudo, a composição acionista em
termos de perfil dos investidores apresentava‑se
conforme segue no termo do exercício de 2018:

Composição acionista por perfil de investidor

Repartição geográfica

Institucional (62,0%)
Retalho, outros e não identificados (19,7%)
Industrial (18,2%)

34

 s referências a pontos e
A
Partes neste capítulo 5 (Parte
I – Governo Societário Pontos
1 a 92 e Parte II - Avaliação do
Governo Societário), devem
ser consideradas unicamente
para dentro do próprio Capítulo
5, salvo indicação expressa em
contrário.

Estados Unidos (38,6%)
Europa Continental (19,8%)
Espanha (14,7%)
Portugal (11,0%)
Reino Unido e Irlanda (6,9%)
Alemanha (6,8%)
França e resto do mundo (2,3%)
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O estudo incluiu também uma análise da composição
acionista dos CTT por estratégia de investimento,
tendo resultado da mesma que, no final de 2018, os
investidores institucionais com uma estratégia de
investimento de tipo GARP (Growth at A Reasonable
Price) e Valor representavam, respetivamente,
26,7% e 24,7% do investimento institucional
na Empresa, seguidos dos investidores de tipo
Fundos de Índice, que representavam 20,2%.
Ainda ao nível dos dois dígitos, os investidores com
uma estratégia de Rendimento representavam 12,8%
do investimento institucional nos CTT , enquanto que
os investidores com uma estratégia de Crescimento
correspondiam a 7,8% do investimento, como se ilustra
graficamente abaixo:

2. Restrições à transmissibilidade das ações

Composição acionista por estratégia
de investimento

Em particular, e nos termos do artigo 102º do referido
Regime Geral, as pessoas que pretendam deter
participação qualificada nos CTT e indiretamente
no Banco (i.e., participação direta ou indireta igual
ou superior a 10% do capital social ou dos direitos de
voto ou que, por qualquer motivo, possibilite exercer
influência significativa na gestão) devem comunicar
previamente ao Banco de Portugal o seu projeto
para efeitos da respetiva não oposição. Por sua vez,
os atos ou factos que resultem na aquisição de uma
participação que atinja, pelo menos, 5% do capital
ou dos direitos de voto dos CTT e indiretamente do
Banco, devem ser comunicados ao Banco de Portugal,
no prazo de 15 dias a contar da respetiva verificação,
nos termos do artigo 104º do referido Regime Geral.

GARP (26,7%)
Valor (24,7%)
Fundos de Índice (20,2%)
Rendimento (12,8%)
Outros (7,9%)
Crescimento (7,8%)

As ações dos CTT não se encontram sujeitas
a quaisquer limitações (seja estatutárias seja legais)
no que respeita à sua transmissibilidade ou titularidade.
Ainda que as ações dos CTT sejam livremente
transmissíveis, a sua aquisição implica, desde a data
do registo comercial do Banco CTT (instituição de
crédito totalmente detida pelos CTT), o cumprimento
dos requisitos legais em matéria de participações
qualificadas diretas ou indiretas previstos no Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras constante do Decreto‑Lei n.º 298/92,
de 31 de dezembro, na sua versão atualizada.

3. Ações próprias
Finalmente, o estudo demonstrou que, no final de
2018, os 10 maiores Acionistas dos CTT (incluindo
institucionais e industriais) detinham 46% do capital
da Empresa (vs. 37% no final de 2017), enquanto
os 25 maiores detinham um total de 65% (vs. 54%
no final de 2017).

A 31 de dezembro de 2018, e na presente data, os
CTT detinham, e detêm, 1 ação própria, com o valor
nominal de 0,50€, correspondente a 0,000% do
seu capital social, encontrando‑se todos os direitos
inerentes suspensos por força do previsto na alínea
a) do n.º 1 do artigo 324º do Código das Sociedades
Comerciais (“CSC”).
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4. Acordos significativos com cláusulas
de mudança de controlo
A 31 de dezembro de 2018, e na presente data,
encontravam‑se, e encontram‑se, em vigor os
seguintes contratos estrategicamente relevantes

para os CTT com cláusulas relacionadas
com alterações de controlo:

• O contrato celebrado para a comercialização de produtos de crédito Cetelem na Rede de Lojas e no website dos CTT,
em 23 de junho de 2014, com o BNP Paribas Personal Finance, S.A., cujo âmbito foi alargado ao Banco CTT em 31 de
agosto de 2016. O referido contrato foi objeto de Aditamento em 20 de dezembro de 2018 não tendo sofrido alterações
quanto à possibilidade de resolução unilateral por qualquer das partes, em determinadas circunstâncias, caso ocorra
uma mudança de controlo acionista.
• O contrato celebrado, em 16 de julho de 2013, com a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. para a mediação de
seguros desta entidade, cujo âmbito de aplicação foi alargado ao Banco CTT em 22 de julho de 2016, tendo sido
celebrado na mesma data um novo contrato para a mediação específica de seguros de saúde também da Fidelidade.
Mantém‑se a possibilidade de resolução por qualquer das partes no caso de uma alteração de controlo na estrutura
acionista da contraparte, bem como a possibilidade de resolução unilateral por parte da Fidelidade caso os CTT
venham a perder o controlo do Banco CTT.
• O contrato celebrado com a Western Union Payment Services Network EU/EEA Limited (“Western Union”), em 8
de outubro de 2007, cessou, tendo sido celebrado novo contrato, em 20 de setembro de 2018, com a Western Union
e a Western Union Payment Services Ireland Limited (“WUPSIL”) para a prestação de serviços de transferência
de fundos, o qual estabelece a possibilidade de resolução unilateral do contrato por parte da Western Union no caso
de uma alteração de controlo na estrutura acionista dos CTT.
• Os 3 contratos celebrados em 18 de novembro de 2015 entre os CTT e o Banco CTT (instituição integralmente
detida pelos CTT e que exerce a sua atividade presencial iminentemente na Rede de Lojas dos CTT), que regulam
a disponibilização de meios inerentes à Rede de Lojas e a parceria CTT/Banco CTT relativa ao Canal CTT, o regime
de pluralidade de empregadores adotado no contexto dos contratos de trabalho com trabalhadores da Rede de
Lojas, e a prestação de serviços entre as partes, mantêm‑se em vigor, prevendo a possibilidade de, por iniciativa de
qualquer das partes, ter lugar uma renegociação do respetivo equilíbrio negocial/financeiro, de boa‑fé e com base
em condições normais de mercado, em caso de termo da respetiva relação de domínio ou de grupo ou de evento
que determine que os CTT passem a ser controlados por concorrente do Banco.

As referidas cláusulas constituem condições
normais de mercado neste tipo de contratos de
comercialização/distribuição de produtos financeiros,
bem como de parceria (sobretudo para proteção das
partes em caso de aquisição de controlo da contraparte
por concorrentes) e não visam nem são suscetíveis de
prejudicar a livre transmissibilidade das ações dos CTT.

5. Regime a que se encontre sujeita a renovação
ou revogação de medidas defensivas, em
particular aquelas que prevejam a limitação
do número de votos suscetíveis de detenção
ou de exercício por um único Acionista,
de forma individual ou em concertação
com outros Acionistas

A Sociedade não é parte de quaisquer outros acordos
significativos que entrem em vigor, sejam alterados
ou cessem (nem os efeitos respetivos) em caso de
mudança de controlo dos CTT na sequência de uma
oferta pública de aquisição.

Não se encontram estatutariamente previstos
limites ao número de votos que podem ser detidos ou
exercidos por um único Acionista, de forma individual
ou concertada com outros Acionistas.

Não foram adotadas medidas, nem os CTT são parte
em acordos significativos que determinem a exigência
de pagamentos ou a assunção de encargos pela
Sociedade em caso de transição de controlo ou de
mudança da composição do órgão de administração
e que se afigurem suscetíveis de prejudicar a livre
transmissibilidade das ações dos CTT e a livre
apreciação pelos Acionistas do desempenho dos
titulares do órgão de administração dos CTT.

6. Acordos parassociais que sejam do
conhecimento da Sociedade e possam conduzir
a restrições em matéria de transmissão de
valores mobiliários ou de direitos de voto
A Sociedade não tem conhecimento da existência
de quaisquer acordos parassociais relativos aos CTT,
designadamente em matéria de transmissão
de valores mobiliários ou de direitos de voto.
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II. Participações sociais
e obrigações detidas
7. Titulares de Participações Qualificadas,
Percentagem de Capital e de Votos Imputável,
Fonte e Causas da Imputação
A 31 de dezembro de 2018, tendo por referência as
comunicações efetuadas à Sociedade, a estrutura das
participações qualificadas nos CTT, calculadas nos
termos do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários
(“Cód. VM”), era como segue (sem prejuízo das

Acionistas
Gestmin SGPS, S.A.

Nº Ações

% Capital

% Direitos de voto

18 589 534

12,393%

12,393%

284 885

0,190%

0,190%

Total

18 874 419

12,583%

12,583%

8 492 745

5,662%

5,662%

Total

8 492 745

5,662%

5,662%

7 500 502

5,000%

5,000%

(1) (2)

Manuel Carlos de Melo Champalimaud
Manuel Carlos de Melo Champalimaud
Global Portfolio Investments, S.L.

(3)

(4)

Indumenta Pueri, S.L. (4)

alterações divulgadas ao mercado até à presente data,
as quais se encontram igualmente identificadas nas
anotações infra):

GreenWood Builders Fund I, LP
GreenWood Investors, S.L.

Total

7 500 502

5,000%

5,000%

Norges Bank

Total

6 399 190

4,266%

4,266%

Total

3 881 095

2,587%

2,587%

BBVA Asset Management, SA SGIIC (6)

Total

3 495 499

2,330%

2,330%

Wellington Management Group LLP (7)

Total

3 105 222

2,070%

2,070%

CTT, S.A. (ações próprias)

Total

1

0,000%

0,000%

Restantes acionistas

Total

98 251 327

65,501%

65,501%

150 000 000

100,000%

100,000%

BlackRock, Inc.

Total

(5)

 Gestmin SGPS, S.A. alterou a sua designação social para Manuel Champalimaud SGPS, S.A. conforme publicado na Conservatória do Registo
A
comercial de Lisboa a 28de fevereiro de 2019.
(2)
I nclui 18 465 215 ações detidas pela Gestmin SGPS, S.A. e 124 319 ações detidas pelos membros do Conselho de Administração da Gestmin.
(3)
Participação qualificada imputável, direta e indiretamente, a Manuel Carlos de Melo Champalimaud, que detém o controlo da Gestmin, sendo
igualmente detentor direto de 284 885 ações correspondentes a 0,190% do capital social e dos direitos de voto nos CTT.
(4)
A Global Portfolio Investments, S.L. é controlada pela Indumenta Pueri, S.L..
(5)
A cadeia completa de empresas controladas pela BlackRock, Inc., através das quais os direitos de voto e/ou os instrumentos financeiros
são efetivamente detidos, consta do anexo ao comunicado de participação qualificada publicado no website dos CTT (http://www.ctt.pt/
contentAsset/raw‑data/b296badb-5bed-4601-8f4c‑c44868716fe9/ficheiroPdf/BlackRock%2017out2018_PT.pdf?byInode=true) em
17 de outubro de 2018. Conforme comunicado de participação qualificada publicado no website dos CTT (http://www.ctt.pt/contentAsset/
raw‑data/509a2cea-806e-4378-9c13-b29e44530b3c/ficheiroPdf/BlackRock%2025fev2019_PT.pdf?byInode=true) em 25 de fevereiro de
2019, a BlackRock, Inc. diminui ligeiramente a sua participação qualificada nos CTT, passando a deter 3 815 389 direitos de voto e/ou instrumentos
financeiros dos CTT, correspondentes a 2,544% do seu capital social e direitos de voto. Em 6 de março de 2019, foi publicado novo comunicado de
participação qualificada (http://www.ctt.pt/contentAsset/raw‑data/58be3df5-841e-4987-941d-20af106acd2e/ficheiroPdf/BlackRock%20
06Mar2019_PT.pdf?byInode=true), tendo a BlackRock, Inc. passado a deter 3 822 599 direitos de voto e/ou instrumentos financeiros dos CTT,
correspondentes a 2,548% do seu capital social e direitos de voto
(6)
O BBVA Asset Management, SA SGIIC é controlado diretamente pela Cidessa Uno, S.L.. Os direitos de voto são exercidos em nome dos fundos BBVA
BOLSA FI, BBVA BOLSA EURO FI, BBVA BOLSA EUROPA FI e BBVA BOLSA PLUS FI, conforme pontos 4 e 10 do comunicado publicado no website
dos CTT (http://www.ctt.pt/contentAsset/raw‑data/ce21adb5-f151-4598-a11c-6498ab7113c3/ficheiroPdf/BBVA%20Part%20Qualif%20
26mar2018_PT.pdf?byInode=true) em 26 de março de 2018.
(7)
A cadeia completa de empresas controladas pelo Wellington Management Group LLP através da qual os direitos de voto são detidos consta do
ponto 8 do comunicado publicado no website dos CTT (http://www.ctt.pt/contentAsset/raw‑data/72046d55-41a3-4228-a987-7155360eb74f/
ficheiroPdf/Wellington%20Managt%20Gr%20Part%20Qualif%205set2017_PT.pdf?byInode=true) em 5 de setembro de 2017.
(1)
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8. Número de ações e obrigações detidas
pelos membros dos órgãos de administração
e de fiscalização

596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de abril –“Regulamento UE”), apresentando o
número de ações detidas pelos membros dos órgãos
de administração e de fiscalização, de acordo com
as comunicações efetuadas à Sociedade em 2018,
bem como pelas entidades com eles estreitamente
relacionadas, incluindo todas as suas aquisições,
onerações ou cessações de titularidade, conforme segue:

A tabela infra inclui os membros do Conselho de
Administração e da Comissão de Auditoria dos CTT
(os quais constituem dirigentes dos CTT nos termos
do artigo 248º-B do Cód.VM e do Regulamento (UE)

Conselho de Administração (a)

Nº de Ações
em 31.12.2017

António Sarmento Gomes Mota

Data Aquisição Oneração

Alienação

Nº de Ações
Preço em 31.12.2018

0

---

---

---

---

---

0

Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda

67 982

---

---

---

---

---

67 982

Dionizia Maria Ribeiro Farinha Ferreira

48 828

---

---

---

---

---

48 828

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz

0

---

---

---

---

---

0

José Manuel Baptista Fino

0

---

---

---

---

---

0

Céline Dora Judith Abecassis‑Moedas

0

---

---

---

---

---

0

António Pedro Ferreira Vaz da Silva

0

---

---

---

---

---

0

Francisco Mª da Costa de Sousa
de Macedo Simão

0

---

---

0

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento

13 550

---

---

---

---

---

13 550

Mª Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro
Anacoreta Correia

0

---

---

---

---

---

0

Maria Belén Amatriain Corbi

0

---

---

---

---

---

0

Rafael Caldeira de Castel‑Branco Valverde

0

---

---

---

---

---

0

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

0

---

---

---

---

---

0

Data Aquisição Oneração

Alienação

---

---

(a)

Inclui os membros da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria.

Partes Estreitamente Relacionadas
Gestmin SGPS, S.A.(b)

Nº de Ações
em 31.12.2017
16 642 862

(c)

(c)

Nº de Ações
Preço em 31.12.2018
(c)

18 465 215

 ntidade estreitamente relacionada com João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento, da qual o Administrador não executivo dos CTT é Vice‑Presidente do Conselho de Administração e
E
CEO. A Gestmin SGPS, S.A. alterou a sua designação social para Manuel Champalimaud SGPS, S.A. conforme publicado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa a 28 de fevereiro
de 2019.
(c)
O detalhe das transações consta do Anexo II a este Relatório (vide páginas 372 a 376).
(b)

Nº de Ações
em 31.12.2017

Revisor Oficial de Contas

Data Aquisição Oneração

Alienação

Nº de Ações
Preço em 31.12.2018

KPMG & Associados, SROC, S.A.

0

---

---

---

---

---

0

Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão

0

---

---

---

---

---

0

Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho

0

---

---

---

---

---

0

Os membros dos órgãos de administração e de
fiscalização dos CTT não detinham a 31 de dezembro
de 2018 quaisquer obrigações emitidas pela Sociedade
nem quaisquer ações ou obrigações emitidas por

sociedades em relação de domínio ou de grupo com
os CTT, nem realizaram em 2018 quaisquer transações
relativas àqueles valores mobiliários, nos termos
e para os efeitos do artigo 447º do CSC.
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9. Poderes especiais do órgão de administração,
nomeadamente no que respeita a deliberações
de aumento do capital
Os poderes atribuídos ao Conselho de Administração
dos CTT encontram‑se descritos no ponto 21 da Parte
I infra. Estatutariamente não se encontra prevista
a atribuição de poderes especiais ao Conselho de
Administração no que se refere a aumentos de capital,
sendo esta uma matéria da competência exclusiva
da Assembleia Geral.

10. Informação sobre a existência de relações
significativas de natureza comercial entre
os titulares de participações qualificadas
e a Sociedade
As relações significativas de natureza comercial
mantidas entre a Sociedade e os seus titulares de
participações qualificadas durante o exercício de 2018
correspondem às transações com partes relacionadas
identificadas no ponto 92 da Parte I infra.

B.
Órgãos sociais e comissões
I. Assembleia Geral
a) Composição da Mesa
da Assembleia Geral
11. Identificação, cargo e mandato (início e fim)
dos membros da Mesa da Assembleia Geral
Nos termos do artigo 10º dos Estatutos dos CTT, a Mesa
da Assembleia Geral é constituída por um Presidente e
um Vice‑Presidente, eleitos trienalmente em Assembleia
Geral. No ano de 2018, e atualmente, a composição
da Mesa da Assembleia Geral, era, e é, a seguinte:

Titulares
Júlio de Lemos de Castro Caldas
Francisco Maria Freitas de Moraes Sarmento Ramalho
(1)

Cargo

Mandato (1)

Presidente

2017/2019

Vice‑Presidente

2017/2019

 embros inicialmente eleitos em 12/11/2013 para completar o mandato 2012/2014, tendo na Assembleia Geral de 24/03/2014 sido deliberado
M
prolongar as suas funções para o mandato 2014/2016. Reeleitos para o mandato 2017/2019 na Assembleia Geral de 20/04/2017.

Segundo a mesma disposição estatutária, os membros
da Mesa da Assembleia Geral são assistidos pela
Secretária da Sociedade, funções desempenhadas
em 2018, e atualmente, por Maria da Graça Farinha
de Carvalho e Sousa Góis.

b) Exercício do direito de voto
12. Eventuais restrições em matéria
de direito de voto
Os Estatutos dos CTT não preveem limitações em
matéria de direito de voto nem sistemas de destaque
de direitos de conteúdo patrimonial.

LA12

Segundo os artigos 7º e 8º dos Estatutos, têm direito
de voto na Assembleia Geral os Acionistas que, na data
de registo, correspondente às 0 horas (GMT) do 5º dia
de negociação anterior ao da realização da Assembleia
Geral, sejam titulares de, pelo menos, 1 ação.
Segundo estas disposições, o direito de voto pode
ser exercido por representação, correspondência ou
meios eletrónicos e pode abranger todas as matérias
constantes da convocatória. O exercício de voto por
qualquer destas vias deve ser efetuado nos termos
e prazos e pelos mecanismos detalhadamente fixados
na convocatória de modo a incentivar a participação
acionista (na reunião da Assembleia Geral Anual
realizada em 2018 foi permitida a participação
e o exercício de voto por qualquer destas vias).
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13. Percentagem máxima dos direitos de voto
que podem ser exercidos por um único Acionista
ou por Acionistas que com aquele se encontrem
em alguma das relações do n.º 1 do artigo 20º
do Cód.VM

II. Administração
e supervisão

Os Estatutos dos CTT não preveem qualquer limitação
percentual aos direitos de voto que podem ser
exercidos por um único Acionista ou por Acionistas
que se encontrem em alguma das relações previstas
no n.º 1 do artigo 20º do Cód.VM.

15. Identificação do modelo de governo adotado

14. Deliberações acionistas que, por imposição
estatutária, só podem ser tomadas com maioria
qualificada para além das legalmente previstas
Os Estatutos dos CTT não preveem maiorias
qualificadas para a tomada de deliberações para além
das legalmente previstas.

c) Composição

A Sociedade adota um modelo de governo de cariz
anglo‑saxónico desde 2014, ano em que ocorreu
a privatização dos CTT.
São órgãos da Sociedade a Assembleia Geral,
o Conselho de Administração, responsável pela
administração da Sociedade, a Comissão de Auditoria
e o Revisor Oficial de Contas (“ROC”), estes dois
últimos responsáveis pela sua fiscalização.

Sistema de checks and balances
Neste âmbito, a Assembleia Geral é competente para: (i) eleger os membros dos órgãos sociais (incluindo os
membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria, bem como
o ROC, este último por proposta da Comissão de Auditoria), (ii) apreciar o relatório e contas do Conselho de
Administração e o parecer da Comissão de Auditoria, (iii) decidir sobre a aplicação de resultados e (iv) deliberar
sobre alterações aos Estatutos.
Por sua vez, no contexto das suas funções de administração, o Conselho de Administração delegou poderes de
gestão corrente na Comissão Executiva (cfr. descrito no ponto 21 da Parte I infra), cuja atuação é supervisionada
pelos Administradores não‑executivos, designadamente pela Comissão de Governo Societário, Avaliação e
Nomeações, a qual desde 20 de abril de 2017 passou a integrar cinco Administradores não‑executivos, de entre
os quais quatro independentes (no desempenho das competências referidas no mesmo ponto).
A Comissão de Auditoria (composta por Administradores não‑executivos independentes), juntamente com
o ROC, desempenham as funções de fiscalização que decorrem das disposições legais e regulamentares
aplicáveis, competindo‑lhe designadamente promover e monitorar a independência do ROC e da auditoria
interna da Sociedade, com vista a contribuir para a qualidade da informação financeira e a eficácia dos sistemas
de controlo interno, gestão de risco e auditoria interna (cfr. descrito no ponto 38 da Parte I infra).
Adicionalmente, a Comissão de Vencimentos (composta por membros independentes face à administração
e eleita pela Assembleia Geral) é responsável pela fixação das remunerações dos membros dos órgãos sociais
(cfr. descrito no ponto 66 da Parte I infra).

G-7

G-38

G-40
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Este modelo de governo tem permitido a
consolidação da estrutura e práticas de governo dos
CTT, em linha com as melhores práticas nacionais e
internacionais, promovendo o efetivo desempenho
de funções e articulação dos órgãos sociais, o
regular funcionamento de um sistema de checks and
balances e a responsabilidade da sua gestão perante
os seus Acionistas e demais stakeholders.

16. Regras estatutárias sobre requisitos
procedimentais e materiais aplicáveis
à nomeação e substituição dos membros
do Conselho de Administração
De acordo com os artigos 9º e 12º dos Estatutos,
a eleição do Conselho de Administração compete
à Assembleia Geral, incluindo a eleição do seu
Presidente e Vice‑Presidentes, por maioria dos
votos dos Acionistas presentes ou representados
(ou havendo várias propostas, fazendo vencimento
a que tiver maior número de votos a favor), podendo
um dos membros do Conselho de Administração ser
eleito entre pessoas propostas em listas subscritas
por grupos de Acionistas, desde que nenhum desses
grupos possua ações representativas de mais de
20% e de menos de 10% do capital social.

Conselho de
Comissão
Administração Executiva

Titulares

Aplicam‑se as regras constantes do CSC no que
respeita à substituição dos membros do Conselho
de Administração, na ausência de regras estatutárias
a este propósito. Nos termos do artigo 16º dos
Estatutos, apenas se prevê que a falta de um
Administrador a mais de 2 reuniões deste órgão por
ano, seguidas ou interpoladas, sem justificação aceite
pelo Conselho de Administração, conduza a uma falta
definitiva, devendo proceder‑se à sua substituição
nos termos do CSC.
Não estão definidos nos Estatutos da Sociedade
quaisquer outros requisitos procedimentais e
materiais para efeitos de nomeação ou substituição
dos membros do Conselho de Administração.

17. Composição do Conselho de Administração
e da Comissão Executiva
Segundo o artigo 12º dos Estatutos, o Conselho de
Administração é composto por 5 a 15 membros, para
um mandato de 3 anos, podendo ser renovado dentro
dos limites estabelecidos na lei.
A 31 de dezembro de 2018, e na presente data, o
Conselho de Administração era, e é, composto pelos
seguintes 13 Administradores, dos quais 5 integram
a Comissão Executiva:

Comissão
de Auditoria

Independência (1)
Sim

Data da 1ª
Designação (2)

António Sarmento Gomes Mota

Presidente

Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda

Vice‑Presidente Presidente

24/08/2012

Dionizia Maria Ribeiro Farinha Ferreira

Vogal

24/08/2012

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz

Vogal

Vogal
Vogal

Sim

12/11/2013

24/03/2014

José Manuel Baptista Fino

Vogal

Sim

19/12/2014

Céline Dora Judith Abecassis‑Moedas

Vogal

Sim

04/08/2016

António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Vogal

Vogal

20/04/2017

Francisco Maria da Costa de Sousa de Macedo Simão

Vogal

Vogal

20/04/2017

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento

Vogal

Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta
Correia

Vogal

Presidente

Sim

20/04/2017

Vogal

Sim

20/04/2017

Sim

20/04/2017

Maria Belén Amatriain Corbi

Vogal

Rafael Caldeira de Castel‑Branco Valverde

Vogal

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

Vogal

20/04/2017

Vogal

19/12/2017

 avaliação da independência foi efetuada de acordo com os critérios definidos no ponto 18.1 do Anexo I ao Regulamento 4/2013 da CMVM, bem como com o previsto no n.º 5 do artigo 414º
A
do CSC para os membros não‑executivos que integram a Comissão de Auditoria.
(2)
A presenta‑se neste âmbito a data de primeira designação para um cargo social nos CTT.
(1)

G-34

LA12
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18. Distinção dos membros executivos e não
executivos do Conselho de Administração e,
relativamente aos membros não executivos,
identificação dos membros que podem ser
considerados independentes
O Conselho de Administração integrava, a 31 de
dezembro de 2018, e integra à presente data, os
5 membros executivos e 8 membros não‑executivos,
incluindo 7 membros independentes, de entre os
quais o Presidente do Conselho de Administração,
indicados na tabela do ponto 17 da Parte I supra.
São considerados independentes 54% da totalidade
dos membros do Conselho de Administração e 87,5%
dos seus membros não‑executivos, em funções a
31 de dezembro de 2018, de acordo com os critérios
definidos no ponto 18.1 do Anexo I ao Regulamento
4/2013 da CMVM e, no que respeita aos membros
da Comissão de Auditoria, de acordo com o previsto
no n.º 5 do artigo 414º do CSC (assim como de acordo
com os critérios e práticas internacionais).

Para aferição da independência dos membros do
Conselho de Administração e dos seus membros
não‑executivos, foram igualmente tidos em
consideração os critérios a que se refere a recomendação
III.4 do Código de Governo das Sociedades do Instituto
Português de Corporate Governance.
Assim, a Sociedade integra um número de membros
não‑executivos e independentes adequado à sua
dimensão e à complexidade dos riscos inerentes à
sua atividade, o que permite uma efetiva capacidade
de acompanhamento, supervisão e avaliação
da atividade dos restantes membros do órgão de
administração, designadamente tendo em conta
o modelo de governo adotado, a dimensão da
Sociedade e a sua estrutura acionista e free float.
Com vista a assegurar a coordenação e eficácia
no desempenho de funções pelos Administradores
não‑executivos a Sociedade adota, para além dos
mecanismos destinados a tornar efetiva a supervisão
da Comissão Executiva (cfr. ponto 21.2 da Parte I infra),
os seguintes procedimentos:

Os Administradores não‑executivos (incluindo os membros da Comissão de Auditoria) podem solicitar:
a. 	ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Presidente da Comissão Executiva a prestação da informação
necessária ou conveniente para o exercício das suas atribuições, competências e deveres, em particular, informação
relativa a competências delegadas na Comissão Executiva e ao seu desempenho, à implementação do orçamento e
planos anuais e plurianuais e ao estado da gestão, devendo esta informação ser prestada de forma adequada e atempada;
b.	a presença, nas reuniões dos órgãos/comissões em causa, de membros dos órgãos sociais, quadros diretivos
ou outros colaboradores do Grupo CTT, em articulação com a Comissão Executiva.

19. Qualificações profissionais e outros
elementos curriculares de cada um dos
membros do Conselho de Administração
Remete‑se neste ponto para o Anexo I a este Relatório
(vide páginas 350 a 371) onde são disponibilizados

Género: 31% de Administradores do género
feminino
Homens (69%)
Mulheres (31%)

G-39

G-40

para consulta os curricula dos membros do Conselho
de Administração dos CTT, destacando‑se o seguinte
nível de diversidade neste órgão em termos de
género, idade, independência e background
profissional por referência a 31 de dezembro de 2018:

Idade: Média de 55 anos
50-60 anos (54%)
Mais 60 anos (23%)
Até 50 anos (23%)

171

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

Independência:
54% de Administradores independentes, correspondendo a 87,5% dos membros não‑executivos
Membros independentes (54%)
Membros não independentes (46%)

Alinhamento estratégico e integração (22%)

54 %

de Administradores
independentes,
correspondendo a
87,5% dos membros
não‑executivos

Background profissional:
Equilíbrio de capacidades e experiências relevantes
Estratégia & Gestão (100%)
Internacional (85%)
Setor/Indústria (69%)
Liderança (54%)
Financeiro & Risco (54%)
Governo, Respons. Social & Ética (46%)
Contabilidade & Auditoria (38%)
Marketing/Comercial & Comunicação (38%)
IT & Tecnologia (31%)
Jurídico & Regulação (31%)
Recursos Humanos (31%)
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20. Relações familiares, profissionais ou
comerciais, habituais e significativas dos
membros do Conselho de Administração com
Acionistas aos quais seja imputável participação
qualificada superior a 2% dos direitos de voto
A 31 de dezembro de 2018, e à presente data, o
Administrador não‑executivo João Afonso Ramalho
Sopas Pereira Bento exercia, e exerce, os cargos de
Vice‑Presidente do Conselho de Administração e
Chief Executive Officer da Manuel Champalimaud,
SGPS, S.A., bem como os de Presidente do Conselho
de Administração da OZ Energia, S.A. e Gerente da
Manuel Champalimaud Serviços, Unipessoal Lda.
(anterior Gestmin Serviços, Unipessoal Lda.), duas
empresas do Grupo Manuel Champalimaud (anterior
Grupo Gestmin, tendo a alteração ao nome do Grupo
e à firma das empresas referidas ocorrido já em 2019).

Com exceção do disposto no parágrafo anterior não
foi comunicada aos CTT a existência de quaisquer
outras relações familiares, profissionais ou
comerciais habituais e significativas dos membros
do Conselho de Administração com Acionistas aos
quais seja imputável participação qualificada superior
a 2% dos direitos de voto nos CTT, seja por referência
a 31 de dezembro de 2018 seja à presente data.

21. Repartição de competências entre os vários
órgãos sociais, comissões e/ou departamentos
da Sociedade
A 31 de dezembro de 2018, e na presente data, as
competências dos órgãos sociais e comissões dos
CTT encontravam‑se, e encontram‑se, repartidas da
seguinte forma, como detalhado nos pontos da Parte I
adiante indicados:

Assembleia Geral (1)

Comissão de
Vencimentos(2)

Comissão
de Governo
Societário,
Avaliação
e Nomeações(7)

Conselho de
Administração(3)

Comissão
de Auditoria(4)

Revisor Oficial
de Contas(5)

Comissão
Executiva(6)

Comissão
de Monitorização
da Implementação
do Plano
de Transformação
Operacional(8)

Comissão
de Ética(9)

Vide em particular as competências da Assembleia Geral descritas no ponto 15 supra.
V ide em particular as competências da Comissão de Vencimentos e a sua articulação com a Comissão de Governo Societário, Avaliação
e Nomeações descritas nos pontos 15, 21.4. e 66 do presente.
(3)
Vide em particular as competências do Conselho de Administração descritas no ponto 21.1 do presente.
(4)
Vide em particular as competências da Comissão de Auditoria descritas nos pontos 15, 37 e 38 do presente.
(5)
Vide em particular as competências do Revisor Oficial de Contas descritas nos pontos 15 e 38 do presente.
(6)
V ide em particular as competências delegadas pelo Conselho de Administração na Comissão Executiva, assim como os comités de apoio
à Comissão Executiva, nos termos descritos nos pontos 15, 21.2. e 21.3. do presente.
(7)
V ide em particular as competências da Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações e a sua articulação com a Comissão de
Vencimentos descritas nos pontos 15, 21.4. e 66 do presente.
(8)
V ide em particular as competências da Comissão de Monitorização da Implementação do Plano de Transformação Operacional descritas no ponto
21.6 do presente.
(9)
V ide em particular as competências da Comissão de Ética, descritas no ponto 21.5. do presente enquanto Comissão de apoio à Comissão
de Auditoria e ao Conselho de Administração.
(1)

(2)
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21.1. Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão social
responsável pela administração e representação
da Sociedade, nos termos legais e estatutários,
cabendo‑lhe praticar todos os atos e operações

relativos ao objeto social que não caibam na
competência atribuída a outros órgãos da Sociedade,
nos termos definidos no artigo 13º dos Estatutos e no
artigo 5º do seu Regulamento.

Principais competências do Conselho de Administração
Estabelecer a orientação estratégica e de risco do Grupo CTT;
Aprovar os objetivos e as principais políticas de gestão e de risco e os aspetos gerais da estrutura empresarial do
Grupo CTT;
Assegurar a eficácia dos sistemas de controlo interno, gestão do risco e auditoria interna do Grupo CTT,
avaliando anualmente o seu cumprimento e aprovando os necessários ajustamentos;
Aprovar os planos de atividades, estratégicos, de investimentos e/ou financeiros anuais e plurianuais
e os orçamentos anuais do Grupo CTT, bem como as respetivas alterações que se revelem necessárias;
Deliberar sobre a mudança de sede e projetos de aumento ou redução de capital, de fusões, cisões
e transformações e de alterações estatutárias a propor à Assembleia Geral da Sociedade;
Aprovar os relatórios e contas anuais, semestrais e trimestrais da Sociedade;
Deliberar sobre a prestação de cauções e de garantias pessoais ou reais nos termos legais;
Definir procedimento interno de aprovação de negócios com partes relacionadas do Grupo CTT;
Estabelecer as políticas de seleção e diversidade e as normas de conduta vigentes no Grupo CTT;
Apresentar pedidos de convocação das Assembleias Gerais da Sociedade;
Proceder à cooptação de Administradores da Sociedade;
Designar o Secretário da Sociedade e o seu suplente;
Avaliar anualmente o desempenho global do Conselho de Administração, das respetivas comissões internas
e dos seus membros.

Papel do Presidente do Conselho de Administração independente
Representar o Conselho de Administração em juízo e fora dele;
Coordenar a atividade deste órgão, procedendo à distribuição de matérias pelos Administradores, quando a isso
aconselhem as conveniências da gestão, e convocar e dirigir as respetivas reuniões;
Exercer o voto de qualidade na tomada de deliberações pelo Conselho de Administração;
Zelar pela correta execução das deliberações do Conselho de Administração;
Promover a comunicação entre a Sociedade e os seus stakeholders;
Acompanhar e consultar a Comissão Executiva sobre o desempenho das competências nesta delegadas;
Contribuir para o efetivo desempenho das suas funções e competências por parte dos Administradores
não‑executivos e das comissões internas do Conselho de Administração, assegurando uma adequada
coordenação dos seus trabalhos e os mecanismos necessários para que estes recebam atempadamente
a informação adequada à tomada de decisões de forma independente e esclarecida;
Coordenar a avaliação do desempenho do Conselho de Administração no que respeita ao cumprimento da
orientação estratégica e de risco, dos planos, orçamentos e sistemas de controlo interno, gestão do risco
e auditoria interna do Grupo CTT, e ao seu desempenho global, das respetivas comissões internas e dos
seus membros.
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21.2. Comissão Executiva
O Conselho de Administração delegou a gestão
corrente da Sociedade na Comissão Executiva,
nos termos dos artigos 13º dos Estatutos e
6º do Regulamento do Conselho de Administração.

As matérias com relevância para as linhas
estratégicas, políticas gerais e estrutura do Grupo
CTT encontram‑se excluídas da referida delegação
de competências.

Matérias reservadas ao Conselho de Administração, excluídas da gestão corrente delegada na
Comissão Executiva
Aquisições de participações (i) em países onde o Grupo não tenha presença, (ii) em novas áreas de negócio para
o Grupo ou (iii) em valor por operação superior a 20M€;
A realização de investimentos pelo Grupo não incluídos no orçamento anual cujo valor por operação supere
10M€ e o cancelamento de investimentos do Grupo de valor por operação superior a 10M€;
Alienações ou onerações de participações (i) que determinem a saída do Grupo de determinado país ou área
de negócio ou (ii) cujo valor por operação supere 20M€;
Contratação de dívida, sob a forma de financiamento ou emissão de valores mobiliários, em valor por operação
superior a 150M€ ou prazo superior a 5 anos;
Quaisquer outros negócios ou operações que impliquem responsabilidades ou obrigações de valor superior
a 50M€, por transação ou ato, para o Grupo;
As matérias indicadas como principais competências no ponto 21.1. supra, com exceção das competências
relativas a prestação de cauções e de garantias pessoais ou reais que possam ser delegadas nos termos legais.

Papel do Presidente da Comissão Executiva
Assegurar que seja prestada toda a informação aos demais membros do Conselho de Administração
relativamente à atividade e às deliberações da Comissão Executiva;
Assegurar o cumprimento dos limites da delegação e da estratégia da Sociedade e propor ao Conselho
de Administração o elenco de matérias de administração de que deve encarregar‑se especialmente cada
um dos membros da Comissão Executiva;
Coordenar as atividades da Comissão Executiva, dirigindo as suas reuniões, zelando pela execução das
deliberações e distribuindo entre os seus membros a preparação ou acompanhamento dos assuntos objeto
de apreciação ou decisão pela Comissão Executiva;
Exercer o voto de qualidade na tomada de deliberações pela Comissão Executiva.

Nos termos dos Regulamentos do Conselho de
Administração e da Comissão Executiva, a Sociedade

adota os seguintes mecanismos destinados a tornar
efetiva a supervisão da Comissão Executiva:

• De forma a assegurar que todos os membros do Conselho de Administração e dos demais órgãos sociais e comissões
estão a par do estado da gestão da Sociedade, as agendas e atas das reuniões da Comissão Executiva são distribuídas
aos Administradores não‑executivos;
• Nas reuniões do Conselho de Administração, a Comissão Executiva apresenta um sumário dos aspetos considerados
relevantes da atividade desenvolvida desde a última reunião;
• A Comissão Executiva está ainda obrigada a facultar atempada e adequadamente aos membros do Conselho de
Administração e demais membros dos órgãos sociais e comissões os esclarecimentos e informações adicionais
ou complementares que forem solicitados sobre o desempenho das suas atribuições, funções e competências.
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No âmbito das suas competências delegadas, a Comissão Executiva
pode encarregar um ou mais dos seus membros de se ocuparem
de certas matérias e subdelegar em um ou mais dos seus membros
o exercício de alguns dos poderes que lhe sejam delegados.

Na presente data a competência da Comissão Executiva
encontra‑se distribuída pelos seus membros
da seguinte forma:

Francisco de Lacerda
CEO

Guy Pacheco

Francisco Simão

Dionizia Ferreira

António Pedro Silva

Expresso e
Encomendas

Retalho & Serviços
Financeiros Postais

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

Marca e
Comunicação

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.

A orgânica da gestão do Banco CTT e a relação com os Administradores executivos dos CTT é a seguinte:
Banco 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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21.3. Comités de apoio à Comissão Executiva
Mantêm‑se à presente data os seguintes Comités de apoio à Comissão Executiva:

Comités de apoio à gestão e seus objetivos
Comité de Gestão de Risco
Constituído pelo Administrador executivo com o pelouro financeiro e pelos responsáveis das Direções de
Finanças e Risco, Estratégia e Desenvolvimento Corporativo, Operações e Distribuição, Marketing Retalho,
Coordenações de Retalho Sul e Norte, Coordenação Comercial Pequenas Empresas, Otimização e Suporte,
Recursos Humanos (Desenvolvimento e Administração), Sistemas de Informação, Contabilidade e Tesouraria
e Recursos Físicos e Segurança.
Dinamização da função de gestão do risco corporativo, funcionando como um instrumento de alavancagem
do processo de operacionalização do sistema de gestão do risco nos CTT, nos termos melhor descritos no
subcapítulo 2.7.1. Descrição do processo de gestão de Risco, capítulo 2.7. Gestão de Riscos deste Relatório,
conforme remissão no ponto 52 da Parte I infra.
Comité de Crédito
Composto pelo Administrador executivo com o pelouro financeiro, que preside, pelos Administradores
executivos com pelouros comerciais e pelos responsáveis das seguintes direções: Finanças e Risco,
Comercial Empresas 1 a 5, Marketing Retalho, Coordenações de Retalho Sul e Norte, Coordenação Comercial
Pequenas Empresas, Otimização e Suporte e Marketing E & E. Nas reuniões de acompanhamento e
monitorização devem estar representados os Responsáveis das direções de Contabilidade e Tesouraria,
Secretaria Geral e Jurídicos (Contencioso Geral), Apoio a Clientes e Marketing Correio.
Definição e submissão à Comissão Executiva das políticas de crédito a Clientes. Apreciação e revisão dos
níveis de risco e limites de crédito. Decisão sobre a concessão/revisão/suspensão de crédito prévia à
formalização de contratos. Avaliação de propostas e de celebração de acordos de pagamento. Monitorização
e avaliação dos resultados da implementação da política de crédito a Clientes e identificação das medidas
para cumprimento dos objetivos definidos.
Comité de Investimento
Composto pelo Administrador executivo com o pelouro financeiro, que preside, pelos Administradores
proponentes de projetos elegíveis e pelos responsáveis das seguintes direções: Estratégia e
Desenvolvimento Corporativo, Planeamento e Controlo e Finanças e Risco que coordena.
Análise de investimentos superiores a 100 000€, ou sempre que solicitado pela Comissão Executiva,
com vista a assegurar uma maior eficácia de atuação da Comissão Executiva nos projetos relevantes.
Comité de Gestão Imobiliária
Composto pelo(s) Administrador(es) executivo(s) dos CTT com o pelouro dos Recursos Físicos e Segurança,
que preside, e com o pelouro financeiro, e pelos responsáveis das seguintes direções: Recursos Físicos e
Segurança, que coordena, Marketing Retalho, Coordenações de Retalho Sul e Norte, Coordenação Comercial
Pequenas Empresas, Otimização e Suporte, Operações e Distribuição e Planeamento e Controlo. Em função
dos assuntos em agenda são ainda membros: o Administrador executivo com o pelouro das Coordenações
de Retalho Sul e Norte e outros responsáveis de 1ª linha.
Planeamento e gestão estratégica de imóveis, programação de investimentos em imóveis e promoção
da otimização e rentabilização do património imobiliário.
Comité de Acompanhamento de Negócios
Composto pelos membros da Comissão Executiva (sendo presidido pelo CEO) e pelos responsáveis das
seguintes direções: Planeamento e Controlo, que o coordena, Recursos Humanos (Desenvolvimento e
Administração), Finanças e Risco, Estratégia e Desenvolvimento Corporativo, Contabilidade e Tesouraria,
Apoio a Clientes, Sistemas de Informação, Relações com Investidores e diretores das áreas de negócio
Correio, Expresso e Encomendas e Banco CTT.
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Comités de apoio à gestão e seus objetivos
Assegurar o debate entre a Comissão Executiva e as 1ªs linhas de áreas de negócio relevantes relativamente
a temas importantes para o desenvolvimento, planeamento e concretização do negócio e respetivo controlo
de gestão através da análise de resultados mensais.
Comité de Sistemas de Informação
Composto pelos membros da Comissão Executiva dos CTT e pelos responsáveis da direção de Sistemas
de Informação e restantes direções de 1ª linha. Este Comité é presidido pelo CEO.
Assegurar o alinhamento entre os Sistemas de Informação e a área Cliente, funcionando como estrutura
consultiva de apoio à Comissão Executiva e de debate, planeamento e priorização de projetos, bem como
de acompanhamento e execução dos processos de integração.
Comité de Comunicação
Composto pelos membros da Comissão Executiva dos CTT, pelo Presidente da Comissão Executiva do Banco
CTT e pelos responsáveis das seguintes direções: Marca e Comunicação, Estratégia e Desenvolvimento
Corporativo, Marketing Correio, Marketing Retalho, Coordenações de Retalho Sul e Norte, Coordenação
Comercial Pequenas Empresas, Otimização e Suporte e da direção de Marketing e Comunicação do Banco
CTT. O Comité é presidido pelo CEO dos CTT e coordenado pelo diretor de Marca e Comunicação.
Garantir a coerência da estratégia de comunicação e dos negócios bem como a gestão integrada e articulada
dos vários meios e das várias ações de comunicação. Definir prioridades e garantir o alinhamento da realidade
dos negócios com o plano operacional de comunicação.
Comité de Sustentabilidade
Composto pelos membros da Comissão Executiva (sendo presidido pelo CEO) e pelos responsáveis das
seguintes direções: Marca e Comunicação, que o coordena, Operações e Distribuição, Marketing Retalho,
Coordenações de Retalho Sul e Norte, Coordenação Comercial Pequenas Empresas, Otimização e Suporte,
Recursos Físicos e Segurança, Recursos Humanos (Desenvolvimento e Administração), Compras e Logística
e Auditoria e Qualidade e por um responsável de cada uma das empresas subsidiárias (quando necessário),
bem como pelo responsável da Sustentabilidade.
Definir, acompanhar e desenvolver uma política de sustentabilidade coerente, sólida e dinâmica que envolva
todos os colaboradores e os restantes stakeholders.
Comité de Processos
Composto pelo Administrador executivo com o pelouro da Direção de Transformação e Processos e pelos
responsáveis pelas seguintes direções: Transformação e Processos, Finanças e Risco e Auditoria e Qualidade.
Definir o plano de levantamento de processos, garantindo o seu alinhamento com as prioridades e diretrizes
estratégicas dos CTT e garantir a existência de competências e recursos necessários para a correta execução
do roadmap definido para modelação, documentação e manutenção de processos. Supervisionar as
atividades de desenho e levantamento de processos.
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Para além dos Comités de apoio à Comissão Executiva referidos supra, a Comissão Executiva criou,
já em 2019, os seguintes Comités Executivos:

Comités executivos das áreas de negócio e seus objetivos
Comité Executivo de Correio
Constituído pelo Administrador executivo responsável pela área de negócio de Correio, que preside, pelos
Administradores Executivos responsáveis pelas áreas de negócio Expresso & Encomendas e Retalho e
Serviços Financeiros Postais e pelos Diretores de Marketing de Correio, Operações e Distribuição, Marketing
Clientes, Marketing Retalho e Recursos Humanos e Organização. O Presidente Executivo (“CEO”) e o Chief
Financial Officer (“CFO”) participam sempre que o entendam ou sejam convidados pelo Presidente do Comité.
Garantir a visão única do negócio acompanhando os temas mais pertinentes de cada área de negócio,
nomeadamente projetos de desenvolvimento e acompanhamento da atividade. Discutir e alinhar pontos
fundamentais para deliberação em sede de reuniões de Comissão Executiva. Preparar as monthly reviews
para discussão em sede de Comissão Executiva.
Comité Executivo de Expresso & Encomendas
Constituído pelo Administrador executivo responsável pela área de negócio Expresso & Encomendas, que
preside, pelos Administradores Executivos responsáveis pelas áreas de negócio Correio e Retalho e Serviços
Financeiros Postais e pelos Diretores de Marketing Expresso & Encomendas, Operações e Distribuição,
Marketing Clientes, Marketing Retalho e Sistemas de Informação e pelo Administrador Delegado da Tourline.
O CEO e o CFO participam sempre que o entendam ou sejam convidados pelo Presidente do Comité.
Garantir a visão única do negócio acompanhando os temas mais pertinentes de cada área de negócio,
nomeadamente projetos de desenvolvimento e acompanhamento da atividade. Discutir e alinhar pontos
fundamentais para deliberação em sede de reuniões de Comissão Executiva. Preparar as monthly reviews
para discussão em sede de Comissão Executiva.
Comité Executivo de Retalho e Serviços Financeiros Postais
Constituído pelo Administrador executivo responsável pela área de negócio Retalho e Serviços
Financeiros Postais, que preside, pelo Administrador executivo responsável pela área de negócio
Expresso & Encomendas, bem como pelos Diretores de Marketing Retalho, Coordenações de Retalho
Sul e Norte, Marketing Clientes e Recursos Humanos e Organização. O CEO e o CFO participam
sempre que o entendam ou sejam convidados pelo Presidente do Comité.
Garantir a visão única do negócio acompanhando os temas mais pertinentes de cada área de negócio,
nomeadamente projetos de desenvolvimento e acompanhamento da atividade. Discutir e alinhar pontos
fundamentais para deliberação em sede de reuniões de Comissão Executiva. Preparar as monthly reviews
para discussão em sede de Comissão Executiva.
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21.4. Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações
Cabem à Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações as seguintes principais competências
previstas no Regulamento do Conselho de Administração e no seu Regulamento Interno:

Estrutura e práticas de governo societário e ética
Assistir o Conselho de Administração na definição e avaliação do modelo, princípios e práticas de governo;
Colaborar na elaboração do relatório anual sobre o governo da Sociedade;
Acompanhar a definição e monitorização das normas de ética e de conduta no seio do Grupo;
Formular recomendações ao Conselho de Administração sobre os requisitos e boas práticas de governo
societário, conflitos de interesses, incompatibilidades, independência e especialização;
Elaborar relatório sobre o funcionamento e eficácia do modelo, princípios e práticas de governo da Sociedade,
bem como sobre o grau de cumprimento pela Sociedade dos requisitos aplicáveis;
Avaliar a imagem corporativa dos CTT junto dos Acionistas, investidores, analistas financeiros, mercado em
geral e autoridades de supervisão e acompanhar as ações inspetivas da CMVM;
Dar apoio e monitorizar a definição pelo Conselho de políticas e de estratégias de responsabilidade social e
sustentabilidade.

Avaliação de desempenho e remunerações
Propor ou dar parecer anualmente à Comissão de Vencimentos sobre a política remuneratória do órgão de
administração e a declaração anual a apresentar à Assembleia Geral a este propósito;
Acompanhar e apoiar o processo de avaliação anual do desempenho global do Conselho de Administração e das
respetivas comissões internas, bem como dos membros da Comissão Executiva da Sociedade tendo em conta,
designadamente, o cumprimento do plano estratégico, do orçamento e a gestão de riscos da Sociedade;
Propor à Comissão de Vencimentos o resultado da avaliação qualitativa do desempenho dos Administradores
executivos no quadro do modelo global de avaliação para efeitos da fixação da remuneração variável a definir
por aquela Comissão;
Propor ou dar parecer ao Conselho de Administração e à Comissão de Vencimentos, consoante aplicável, sobre
os planos de atribuição de ações ou opções de aquisição de ações ou com base nas variações do preço das ações
da Sociedade.

Nomeações
Elaborar e atualizar recomendações sobre qualificações, conhecimentos e experiência para o desempenho de
funções societárias e no contexto da seleção dos membros dos órgãos de administração e fiscalização dos CTT,
ouvido o Chairman e, no caso de membros executivos, o CEO;
Acompanhar os processos de seleção dos dirigentes do Grupo e titulares de órgãos sociais de outras sociedades
que os CTT tenham a faculdade de indicar;
Acompanhar a elaboração, em coordenação com a Comissão Executiva, de planos de sucessão;
Propor ao Conselho de Administração a promoção do processo de cessação de funções executivas por parte
de membros da Comissão Executiva, na sequência de processo de avaliação e ouvido o CEO;
Dar pareceres relativamente ao desempenho pelos membros da Comissão Executiva de funções executivas
em sociedades que não integrem o Grupo.
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21.5. Comissão de Ética
Esta Comissão tem por missão, nos termos do
respetivo Regulamento Interno e do Regulamento de
Procedimentos de Comunicação de Irregularidades,
acompanhar a aplicação e a evolução do Código
de Conduta do Grupo bem como o tratamento de
irregularidades, observando as alterações legislativas

relacionadas com estas matérias e sempre em
articulação com os órgãos sociais, comissões
e estruturas do Grupo.
Compete a esta Comissão:

Estrutura e práticas de governo societário e ética
Promover a divulgação, a aplicação e o cumprimento do Código de Conduta do Grupo, definindo para o efeito
planos e canais de comunicação por todos os níveis hierárquicos, bem como ações preventivas de formação
para a sua divulgação e cumprimento, apoiando o Conselho de Administração, a Comissão Executiva e a
Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações no desempenho das respetivas competências.

Código de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio
Promover a divulgação, a aplicação e o cumprimento do Código de Boa Conduta para a prevenção e combate
ao assédio no ambiente laboral por todas as pessoas que nele exercem atividade, incluindo os membros dos
órgãos sociais e os titulares de cargos de direção e chefia, no seu relacionamento com dirigentes, colegas
e subordinados.

Tratamento de irregularidades
Participar no tratamento de denúncias recebidas no seio do Grupo, em articulação com a Comissão de Auditoria
e a Direção de Auditoria e Qualidade, de acordo com os referidos Regulamentos, apoiando em qualquer caso a
Comissão de Auditoria no desempenho das respetivas competências relacionadas com o sistema de tratamento
de irregularidades.

21.6. Comissão de Monitorização da
Implementação do Plano de Transformação
Operacional
A Comissão de Monitorização da Implementação
do Plano de Transformação Operacional, composta
pelo Presidente do Conselho de Administração,
António Sarmento Gomes Mota, que preside, e
pelos Administradores não‑executivos, João
Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento, Maria Luísa
Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia
e Rafael Caldeira de Castel‑Branco Valverde, é uma
comissão ad hoc criada com a missão de acompanhar

a implementação do referido Plano, reforçando a
informação prestada ao Conselho de Administração
e a contínua atividade de supervisão por parte da
totalidade dos membros não‑executivos do Conselho
de Administração.
Competem à Comissão de Monitorização da
Implementação do Plano de Transformação
Operacional as seguintes funções e competências:

Funções e competências de natureza consultiva
Acompanhar a execução, por parte da Comissão Executiva, do Plano de Transformação Operacional;
Apreciar os relatórios e informações atualizadas efetuados pela Comissão Executiva quanto à execução do Plano de
Transformação Operacional;
Apreciar o ponto de situação da execução dos temas chave do Plano de Transformação Operacional e da evolução dos
principais indicadores financeiros e de negócio dos CTT face aos objetivos do referido Plano e discutir os mesmos com
os membros da Comissão Executiva e/ou com os quadros diretivos das áreas estratégicas e operacionais dos CTT,
em articulação com a Comissão Executiva;
Preparar, sempre que entenda conveniente ou quando solicitado pelo Conselho de Administração, relatórios sobre
a execução do Plano de Transformação Operacional
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Esta Comissão realizou, durante o exercício de
2018, 12 reuniões de acompanhamento da execução
das várias iniciativas do Plano de Transformação
Operacional e de desenvolvimento de outros temas
compreendidos no âmbito das suas competências.

Prevenção de existência de conflitos de interesses
Nos termos dos Regulamentos do Conselho de
Administração e das comissões societárias disponíveis
para consulta em “CTT e Investidores”, “A Empresa”,
“Governo da Sociedade”, “Estatutos e Regulamentos”,
no website dos CTT (www.ctt.pt), a Sociedade
adota mecanismos de prevenção de existência de
conflitos de interesses entre os respetivos membros
e a Sociedade nos seguintes termos:

Mecanismos de prevenção de existência de conflitos de interesses
Os membros dos órgãos ou das comissões societárias não podem participar, interferir ou votar em deliberações sobre
assuntos em que tenham, por conta própria ou de terceiro, um interesse em conflito com o da Sociedade;
Devem informar os restantes membros (por via do seu Presidente se o conflito não respeitar ao próprio) com a
antecedência adequada sobre os factos que possam constituir ou dar lugar a um conflito de interesses, sem prejuízo
do dever de prestação de informações e esclarecimentos que lhes sejam solicitados.

d) Funcionamento
22. Existência e local onde podem ser consultados
os regulamentos de funcionamento do Conselho
de Administração e da Comissão Executiva

23. Número de reuniões do Conselho de
Administração realizadas e grau de assiduidade
de cada membro

O texto integral dos Regulamentos de funcionamento
do Conselho de Administração e da Comissão
Executiva podem ser consultados em “CTT e
Investidores”, “A Empresa”, “Governo da Sociedade”,
“Estatutos e Regulamentos”, no website dos CTT
(www.ctt.pt).

O Conselho de Administração reuniu 18 vezes
em 2018 (vide “CTT e Investidores”, “A Empresa”,
“Governo da Sociedade”, ”Órgãos da Sociedade”,
no website dos CTT (www.ctt.pt) com a seguinte
assiduidade por parte dos seus membros:

Titulares

Percentagem
de assiduidade (1) Presenças

Representação Ausências

António Sarmento Gomes Mota

100%

18

0

0

Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda

100%

18

0

0

Dionizia Maria Ribeiro Farinha Ferreira

100%

18

0

0

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz

100%

18

0

0

94%

17

1

0

Céline Dora Judith Abecassis‑Moedas

100%

18

0

0

António Pedro Ferreira Vaz da Silva

100%

18

0

0

Francisco Maria da Costa de Sousa de
Macedo Simão

100%

18

0

0

94%

17

0

1

100%

18

0

0

94%

17

1

0

José Manuel Baptista Fino

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento
Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de
Castro Anacoreta Correia
Maria Belén Amatriain Corbi
Rafael Caldeira de Castel‑Branco Valverde
Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco
(1)

Percentagem por referência às presenças.
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24. Indicação dos órgãos da Sociedade
competentes para realizar a avaliação de
desempenho dos Administradores executivos
De acordo com o artigo 9º dos Estatutos dos CTT,
compete à Comissão de Vencimentos a fixação das
remunerações dos membros dos órgãos sociais
e, consequentemente, a definição da política e
princípios remuneratórios do órgão de administração
e o modelo global de avaliação para efeitos da
remuneração variável dos Administradores
executivos, nos termos descritos nos pontos
66 e seguintes da Parte I infra.
Por sua vez, nos termos do seu Regulamento,
compete à Comissão de Governo Societário,
Avaliação e Nomeações apoiar a Comissão de
Vencimentos e o Conselho de Administração no
processo de avaliação dos membros do órgão de
administração, conforme descrito no ponto 21 da
Parte I supra e nos pontos 70 e 71 da Parte I infra.
À Comissão de Auditoria compete, nos termos
do seu Regulamento, avaliar anualmente, em
articulação com o Conselho de Administração,
o funcionamento interno do Conselho de
Administração e das suas comissões, bem como
o relacionamento entre órgãos e comissões da
Sociedade, podendo nomeadamente assistir às
reuniões da Comissão Executiva, sempre que tal
se afigure adequado ou seja legalmente devido.

25. Critérios pré‑determinados para a avaliação
de desempenho dos Administradores executivos
Remete‑se a este propósito para os pontos 66 e
seguintes da Parte I infra acerca da política e princípios
remuneratórios do órgão de administração, incluindo
uma descrição dos critérios, objetivos e limites em
matéria de remuneração variável dos Administradores
executivos, em particular destaca‑se o ponto 71
da Parte I infra onde se detalham os critérios para
avaliação de desempenho aplicáveis.

26. Disponibilidade de cada um dos membros
do Conselho de Administração, com indicação
dos cargos exercidos em simultâneo em
outras empresas, dentro e fora do Grupo, e
outras atividades relevantes exercidas pelos
membros do Conselho de Administração
Os cargos exercidos em simultâneo em outras
empresas, dentro e fora do Grupo, e demais atividades
dos Administradores da Sociedade encontram‑se
discriminados no Anexo I a este Relatório (vide páginas
350 a 371).
O desempenho de funções executivas, pelos
Administradores executivos, em entidades que não
integram o Grupo CTT, encontra‑se sujeito à emissão
de parecer pela Comissão de Governo Societário,
Avaliação e Nomeações, conforme Regulamento
desta Comissão (vide ponto 27 da Parte I infra).
A título de informação complementar, considera‑se
importante referir:

• A total disponibilidade dos Administradores executivos para o desempenho do cargo em 2018, a qual pode ser
confirmada pela assiduidade de 100% nas 18 reuniões do Conselho de Administração e nas 53 reuniões da Comissão
Executiva e pelo exercício de funções executivas a título exclusivo no seio do Grupo;
• Também os Administradores não‑executivos demonstram um elevado grau de disponibilidade em 2018, como
evidenciado pela sua assiduidade média de 97% nas 18 reuniões do Conselho de Administração, 17 reuniões
de Comissão de Auditoria e 6 reuniões de Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações.
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e) Comissões no seio do órgão
de administração
27. Comissões criadas no seio do Conselho
de Administração e local onde podem ser
consultados os regulamentos de funcionamento
Vide ponto 21 da Parte I supra a propósito das
comissões criadas no seio do Conselho de
Administração. A propósito da Comissão de Auditoria,
vide ainda ponto 38 da Parte I infra. As referidas

comissões adotaram regulamentos internos de
funcionamento cujos textos integrais podem ser
consultados em “CTT e Investidores”, “A Empresa”,
“Governo da Sociedade”, “Estatutos e Regulamentos”,
no website dos CTT (www.ctt.pt).

28. Composição da Comissão Executiva
A 31 de dezembro de 2018, e nesta data, a Comissão
Executiva era, e é composta pelos seguintes
5 membros:

Titulares

Cargos

Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda

Presidente

Dionizia Maria Ribeiro Farinha Ferreira

Vogal

António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Vogal

Francisco Maria da Costa de Sousa de Macedo Simão

Vogal

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

Vogal

29. Competências de cada uma das comissões
criadas e síntese das atividades desenvolvidas
no exercício dessas competências
Vide ponto 21 da Parte I supra a propósito das
competências das comissões criadas no seio do
Conselho de Administração e Comissão Executiva.

29.1 Comissão Executiva
Durante 2018, a Comissão Executiva realizou
53 reuniões, (vide “CTT e Investidores”, “A Empresa”,
“Governo da Sociedade”, ”Órgãos da Sociedade”,
no website dos CTT (www.ctt.pt) tendo decidido sobre
várias matérias no âmbito das suas competências
de que se destacam as seguintes:

março

Aumento do capital social do Banco CTT no montante de 25M€, subscrito e realizado
integralmente em numerário, no dia 7 de março, perfazendo o capital social, após o aumento,
156,4M€.

abril

Atualização dos preços com efeitos a 2 de abril. A atualização correspondeu a uma variação média
anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas de 4,5%,
não incluindo os preços dos serviços reservados.

maio

Celebração de contrato‑promessa de compra e venda relativo a imóvel na propriedade da
empresa, sito na Rua da Palma, em Lisboa, no dia 15 de maio.

junho

Assinatura do Acordo de Revisão do AE CTT 2015, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, tendo sido
acordado um aumento salarial entre 1,1% e 1,3% nas remunerações base mensais até € 2 790,40,
com garantia de um aumento mínimo de € 12,00; idêntico aumento foi aplicado no âmbito das
empresas subsidiárias;
Celebração de acordo de constituição de sociedade com a Sonae – SGPS, S.A., no dia 14 de junho,
com vista à exploração de uma oportunidade de negócio no setor do comércio eletrónico.

agosto

Constituição a 9 de agosto de 2018 da sociedade MKTPlace – Comércio Eletrónico, S.A. no âmbito
da joint venture celebrada entre os CTT e Sonae – SGPS, S.A..

dezembro

Concretização da venda do imóvel sito na Rua da Palma, em Lisboa.
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29.2 Comissão de Governo Societário, Avaliação
e Nomeações
5 Administradores não‑executivos,
dos quais 4 são independentes:

A 31 de dezembro de 2018, e na presente data,
esta Comissão era, e é, composta, pelos seguintes

Titulares

Cargos

António Sarmento Gomes Mota

Presidente

José Manuel Baptista Fino

Vogal

Céline Dora Judith Abecassis‑Moedas

Vogal

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento

Vogal

Rafael Caldeira de Castel‑Branco Valverde

Vogal

Esta Comissão reuniu 6 vezes em 2018, com a seguinte
assiduidade por parte dos seus membros:

Titulares

Percentagem de
assiduidade (1) Presenças Representação Ausências

António Sarmento Gomes Mota (Presidente)

100%

6

0

0

83%

5

1

0

Céline Dora Judith Abecassis‑Moedas

100%

6

0

0

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento

100%

6

0

0

Rafael Caldeira de Castel‑Branco Valverde

100%

6

0

0

José Manuel Baptista Fino

(1)

Percentagem por referência às presenças.

Durante este exercício, esta Comissão levou a cabo as seguintes principais atividades:

• Definição dos modelos para avaliação da independência e da ausência de incompatibilidades e apreciação do
cumprimento dos requisitos de independência pelos Administradores não‑executivos que não integram a Comissão
de Auditoria, para efeitos do Relatório Anual de Governo Societário de 2018;
• Acompanhamento e apoio nos processos de avaliação anual do desempenho global do Conselho de Administração,
de avaliação qualitativa da Comissão Executiva e dos seus membros, e de autoavaliação da Comissão, relativamente
à atividade desenvolvida em 2017, com informação posterior à Comissão de Vencimentos sobre o resultado
da avaliação qualitativa do desempenho dos membros da Comissão Executiva, e aprovação dos modelos
de questionário a serem utilizados para o efeito;
• Preparação do Relatório de apreciação funcionamento e eficácia do modelo, princípios e práticas de governo da
Sociedade e de avaliação anual do desempenho global do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2017;
• A preciação da emissão de parecer sobre a declaração anual da Comissão de Vencimentos sobre a política
remuneratória dos órgãos sociais para o mandato 2017/2019;
• A preciação das iniciativas desenvolvidas pelos CTT no âmbito das suas políticas de sustentabilidade
e responsabilidade social;
• A preciação das alterações ao Regulamento da Comissão de Ética, decorrentes da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto,
que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, propostas pela
Comissão de Ética; e
• A preciação das propostas de alteração ao Regulamento da Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações
e ao Regulamento sobre Apreciação e Controlo de Transações com Partes Relacionadas e Prevenção de Situações de
Conflito de Interesses, as quais visaram dar cumprimento a recomendações previstas no Código IPCG.
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29.3 Comissão de Ética
A 31 de dezembro de 2018 e nesta data, esta Comissão
integrava, e integra, os seguintes 3 membros:

Titulares
Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz

Cargos
Presidente

(1)

Julieta Aurora Barracho Gomes Jorge Cainço (2)

Vogal

António Augusto Labrincha Correia Marques

Vogal

(1)
(2)
(3)

(3)

Na qualidade de Administrador não‑executivo independente e membro da Comissão de Auditoria.
Na qualidade de Diretora de Auditoria e Qualidade.
Na qualidade de Diretor de Recursos Humanos (Desenvolvimento e Administração).

Durante 2018, esta Comissão realizou 6 reuniões
(vide “CTT e Investidores”, “A Empresa”, “Governo
da Sociedade”, ”Órgãos da Sociedade”,

no website dos CTT (www.ctt.pt) e levou a cabo
as seguintes principais atividades:

• A justamento do Regulamento Interno da Comissão de Ética e do Regulamento de Procedimentos de Comunicação
de Irregularidades, e da prática interna, à entrada em vigor da nova legislação sobre Prevenção de Branqueamento
de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, e Proteção de Dados
Pessoais;
• Formação das estruturas do Grupo CTT e subsidiárias, quer em modo presencial, quer em modo de e‑learning, sobre
as boas práticas a desenvolver ao abrigo das legislações referidas no parágrafo anterior;
• Divulgação pelos vários meios disponíveis (portal, site, intranet, revista) dos valores éticos e de responsabilidade
social vigentes no Grupo CTT e subsidiárias assim como monitorização do grau de realização da formação em valores
éticos e normas de conduta em todas as estruturas dos CTT e nas subsidiárias.

III. Fiscalização
f) Composição
30. Identificação do órgão de fiscalização
correspondente ao modelo adotado
A fiscalização da atividade da Sociedade cabe à
Comissão de Auditoria e ao ROC. Para maior detalhe
sobre este tema, vide ponto 15 da Parte I supra.

31. Composição da Comissão de Auditoria
com indicação do número estatutário mínimo
e máximo de membros, duração estatutária
do mandato, número de membros efetivos,
data da primeira designação e data do termo
de mandato de cada membro
De acordo com o artigo 19º dos Estatutos dos
CTT, a Comissão de Auditoria é composta por
3 Administradores, 1 dos quais será o respetivo
Presidente, todos eleitos em Assembleia Geral (para

um mandato de 3 anos renovável), em conjunto
com os demais Administradores, devendo as
listas propostas para a composição do Conselho
de Administração discriminar os membros que
se destinam a integrar a Comissão de Auditoria
e indicar o respetivo Presidente.
A 31 de dezembro de 2018 e, na presente data,
a Comissão de Auditoria era, e é, composta pelos
seguintes Administradores não‑executivos, os quais
satisfazem os requisitos de incompatibilidades,
independência e expertise aplicáveis, possuindo
habilitação académica e legalmente exigida e
adequada ao exercício das suas funções e tendo
pelo menos 1 dos seus membros conhecimentos
de contabilidade, em cumprimento do artigo
423º-B do CSC, do artigo 3º da Lei n.º 148/2015,
de 9 de setembro, e do artigo 19º dos Estatutos:
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Titulares

Cargos

Data da 1ª designação (1)

Independência (2)

Presidente

20/04/2017

Sim

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz

Vogal

19/12/2014

Sim

Maria Belén Amatriain Corbi

Vogal

20/04/2017

Sim

Mª Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia

(1)
(2)

Apresenta‑se neste âmbito a data de primeira designação para um cargo social de fiscalização nos CTT.
A avaliação da independência foi efetuada de acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 414º do CSC.

32. Identificação dos membros da Comissão de
Auditoria que se considerem independentes,
nos termos do artigo 414º, nº5 do CSC
Vide ponto 31 da Parte I supra.

33. Qualificações profissionais e outros
elementos curriculares relevantes de cada um
dos membros do órgão de fiscalização
Remete‑se neste ponto para o Anexo I a este Relatório
(vide páginas 350 a 371) onde são disponibilizados
para consulta os curricula dos membros do órgão
de fiscalização dos CTT.

g) Funcionamento
34. Existência e local onde podem ser
consultados os regulamentos de funcionamento
do órgão de fiscalização
O texto integral do Regulamento de funcionamento
da Comissão de Auditoria pode ser consultado em
“CTT e Investidores”, “A Empresa”, “Governo da
Sociedade”, “Estatutos e Regulamentos”, no website
dos CTT (www.ctt.pt).

35. Número de reuniões da Comissão de
Auditoria e grau de assiduidade de cada membro
A Comissão de Auditoria reuniu 17 vezes em 2018,
(vide “CTT e Investidores”, “A Empresa”, “Governo da
Sociedade”, ”Órgãos da Sociedade”, no website dos
CTT (www.ctt.pt) com a seguinte assiduidade por parte
dos seus membros:

Titulares

Percentagem de assiduidade (1)

Presenças

Representação

Ausências

Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro
Anacoreta Correia (Presidente)

100%

17

0

0

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz

100%

17

0

0

Maria Belén Amatriain Corbi

100%

17

0

0

(1)

Percentagem por referência às presenças.
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Durante 2018, a Comissão de Auditoria levou a cabo
as seguintes principais atividades:

• F iscalização da qualidade e integridade da informação financeira constante dos documentos de prestação de contas
dos CTT;
• Supervisão dos sistemas de auditoria interna, controlo interno e gestão de risco, designadamente: (i) o
acompanhamento da atividade da direção de Auditoria e Qualidade nas suas vertentes de auditoria interna e
compliance, (ii) apreciação da proposta de Política de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento
do Terrorismo, (iii) apreciação do modelo de governação do risco dos CTT e do Banco CTT e análise dos principais
riscos e ações de mitigação associadas, (iv) apreciação do Regulamento Interno de Gestão do Risco do Grupo CTT
(exceto Banco CTT), (v) apreciação do orçamento para 2019 e do plano para 2019/2021 dos CTT e (vi) promoção da
discussão de temas como a Cibersegurança no Grupo CTT, a Proteção de Dados Pessoais, as Leis de Combate ao
Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e do Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário
Efetivo, bem como o papel do Conselho de Administração na Transformação Digital.
• Supervisão da execução das funções desempenhadas pelo ROC, incluindo em particular: (i) a aprovação de proposta
à Assembleia Geral de Acionistas dos CTT para nomeação da KPMG como ROC para o mandato 2018/2020;
(ii) a apreciação da certificação legal de contas e do relatório adicional relativos ao exercício de 2017; (iii) a apreciação
da contratação de serviços de revisão legal de contas e autorização prévia da contratação de serviços distintos de
auditoria prestados pelo ROC no exercício de 2018 e apreciação dos relatórios sobre adjudicações ao ROC e respetivos
honorários; (iv) a avaliação anual do desempenho do ROC, nomeadamente da sua independência; (v) apreciação
do relatório de revisão limitada às contas do 1º semestre de 2018 e em geral acompanhamento dos trabalhos
preparatórios da certificação legal de contas do exercício de 2018, (vi) análise e discussão com o ROC, sobre políticas
contabilísticas, principais questões da auditoria e resultados dos seus trabalhos de auditoria e de avaliação do
ambiente geral de controlo interno e (vii) a apreciação dos Relatórios de Transparência do ROC de 2016 e 2017;
• A preciação da Consulta Pública da CMVM n. º 8/2018 que visa a revisão do regime jurídico da supervisão de auditoria
estabelecido na Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, e manifestação de posição desta Comissão junto da CMVM no que
à revisão limitada das contas intercalares diz respeito;
• A preciação do cumprimento dos requisitos de incompatibilidades, independência e especialização pelos seus
membros;
• A preciação do Relatório de Atividades da Comissão de Ética, dos Relatórios sobre Comunicação de Irregularidades,
dos relatórios de comunicação de Infrações ao Código de Conduta e da Comissão Executiva sobre Transações com
Partes Relacionadas;
• A preciação da adequação dos Regulamentos deste órgão e de autoavaliação da Comissão de Auditoria e de avaliação
do ROC;
• Discussão sobre a nova estrutura do Relatório de Gestão dos CTT.

36. Disponibilidade de cada um dos membros
da Comissão de Auditoria, com indicação
dos cargos exercidos em simultâneo em
outras empresas, dentro e fora do Grupo,
e outras atividades relevantes exercidas
pelos respetivos membros
Os cargos exercidos em simultâneo noutras
empresas, dentro e fora do Grupo CTT, e demais
atividades dos membros da Comissão de Auditoria
da Sociedade encontram‑se discriminados
nos curricula disponibilizados para consulta no
Anexo I a este Relatório (vide páginas 350 a 371).
Acerca desta matéria, vide ainda o referido no ponto
26 da Parte I supra.

h) Competências e funções
37. Procedimentos e critérios aplicáveis
à intervenção do órgão de fiscalização para
efeitos de contratação de serviços adicionais
ao auditor externo
Na contratação de serviços distintos de auditoria,
os CTT e o Banco CTT, enquanto entidade de interesse
público integralmente detida pelos CTT, observam
as regras constantes nos respetivos Regulamentos
sobre Prestação de Serviços pelo ROC, segundo
os quais compete à Comissão de Auditoria dos CTT
e à Comissão de Auditoria do Banco CTT avaliar os
pedidos de contratação ao ROC de serviços distintos
de auditoria pelos CTT, pela sua empresa mãe ou pelas
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entidades sob o seu controlo (consoante aplicável),
ficando a sua contratação sujeita à autorização prévia
daqueles órgãos.

Os referidos órgãos de fiscalização ponderam nesse
âmbito, sobretudo, os seguintes critérios:

• Que não está em causa um serviço proibido e que a prestação do serviço não afeta a independência do ROC;
• Que a contratação desse serviço ao ROC não excede os limites máximos de honorários legalmente aplicáveis
aos serviços distintos de auditoria;
• A experiência e o conhecimento que o ROC tem da Empresa.

38. Outras funções dos órgãos de fiscalização
Competem à Comissão de Auditoria, enquanto órgão
de fiscalização, as seguintes principais competências,

estabelecidas na lei, nos Estatutos da Sociedade
e no seu Regulamento:

Fiscalização da qualidade e integridade da informação financeira
Avaliar se as políticas e procedimentos contabilísticos e os critérios valorimétricos adotados são consistentes
com os princípios contabilísticos geralmente aceites e adequados a uma correta apresentação e avaliação do
património, das responsabilidades e dos resultados;
Supervisionar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e normas contabilísticas;
Dar parecer sobre o relatório anual de gestão, incluindo a demonstração não financeira, as contas do exercício
e as propostas apresentadas pela administração da Sociedade;
Fiscalizar o processo de preparação e divulgação da informação financeira;
Atestar se o relatório anual de governo inclui os elementos devidos.

Fiscalização dos sistemas de auditoria interna, controlo interno e gestão do risco
Fiscalizar a eficácia e adequação dos sistemas de auditoria interna, de controlo interno e de gestão de riscos,
avaliando anualmente tais sistemas e propondo à Comissão Executiva as medidas, destinadas a melhorar o seu
funcionamento, que se mostrem necessárias;
Avaliar anualmente os controlos internos relativos (i) ao processo de preparação e divulgação da informação
financeira, (ii) a matérias contabilísticas e auditoria e (iii) a matérias de prevenção do branqueamento de capitais
e do financiamento do terrorismo;
Pronunciar‑se sobre os planos de trabalho e os recursos da direção de Auditoria e Qualidade, incluindo os serviços
de Compliance, e de outros serviços de controlo interno da Sociedade consoante aplicável, e apreciar a sua
independência;
Acompanhar, em articulação com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva, temas de auditoria interna,
apreciando os relatórios da direção de Auditoria e Qualidade, incluindo os serviços de Compliance e outros serviços
de controlo interno da Sociedade consoante aplicável;
Debater o conteúdo do relatório de controlo interno com a Comissão Executiva e o ROC;
Definir e implementar, em conjunto com o Conselho de Administração, e supervisionar os procedimentos
de tratamento de irregularidades;
Avaliar, em articulação com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva, a política de risco e as linhas
estratégicas da Sociedade, (i) acompanhando periodicamente os trabalhos e os recursos alocados à função de
gestão e risco, (ii) acompanhando e pronunciando‑se sobre as linhas estratégicas e o perfil e objetivos em matéria
de assunção de riscos, as medidas de mitigação, os procedimentos de monitorização e as metodologias de avaliação
integrada de risco, (iii) promovendo uma avaliação anual do grau de cumprimento e desempenho da política e sistema
de gestão de risco e a criação de controlos periódicos de aferição de que os riscos efetivamente incorridos pela
Sociedade são consistentes com o perfil de risco e os objetivos assumidos em matéria de assunção de riscos
e (iv) promovendo uma avaliação anual do cumprimento do plano estratégico da Sociedade e do orçamento;
Avaliar anualmente, em articulação com o Conselho de Administração, o funcionamento interno do Conselho
de Administração e das suas comissões, bem como o relacionamento entre órgãos e comissões da Sociedade;
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Fiscalização dos sistemas de auditoria interna, controlo interno e gestão do risco
Emitir parecer prévio e vinculativo, dirigido ao Conselho de Administração, sobre procedimento interno de
aprovação de transações significativas com partes relacionadas a serem sujeitas a aprovação prévia do
Conselho de Administração e/ou parecer prévio favorável da Comissão de Auditoria;
Emitir parecer favorável sobre transações com membros do Conselho de Administração e transações com
partes relacionadas consideradas significativas, nos termos legal e regularmente previstos e do procedimento
referido no parágrafo anterior;
Acompanhar e supervisionar os mecanismos implementados para efeitos da aprovação, controlo e divulgação
de transações com partes relacionadas.

Fiscalização da revisão oficial de contas
Selecionar o ROC, após apreciação das respetivas habilitações e independência para o exercício de funções,
e propor à Assembleia Geral a sua nomeação e pronunciar‑se junto da Comissão Executiva sobre os termos
do respetivo contrato de prestação de serviços nos termos detalhados em procedimento específico aprovado
sobre o tema pela Comissão de Auditoria;
Proceder à avaliação anual do trabalho realizado pelo ROC e da sua adequação para o exercício das funções
e propor à Assembleia Geral a sua destituição e ao Conselho de Administração a resolução do contrato
de prestação de serviços do ROC, com fundamento em justa causa;
Verificar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a independência do ROC nos termos legais e apreciar a confirmação
anual da sua independência face à Sociedade (incluindo a independência do próprio ROC e dos seus sócios
e outros dirigentes/diretores nos termos legalmente previstos);
Verificar a adequação e autorizar previamente, de forma fundamentada, a prestação de serviços distintos dos
serviços de auditoria pelo ROC aos CTT e às entidades sob o seu controlo, bem como apreciar a comunicação
anual que o ROC efetua sobre esta matéria, nos termos detalhados em procedimento específico aprovado sobre
o tema pela Comissão de Auditoria;
Debater com o ROC e avaliar as ameaças à sua independência e as salvaguardas aplicadas para mitigar essas
ameaças;
Propor a remuneração do ROC aos órgãos competentes;
Acompanhar permanentemente a atividade e as relações contratuais com o ROC, em particular em relação
à informação financeira e eficácia dos mecanismos de controlo interno, designadamente: (i) promovendo
que aquele dispõe das condições adequadas ao desempenho da sua atividade, (ii) assumindo‑se como o seu
principal interlocutor da Sociedade, e (iii) recebendo os seus relatórios (nunca depois de qualquer outro órgão
ou comissão), assim como estando a par das trocas de correspondência com o ROC relativos à Sociedade
e sociedades em relação de domínio ou de grupo;
Acompanhar e fiscalizar a revisão legal das contas anuais individuais e consolidadas, nomeadamente a sua
execução, e apreciar o conteúdo das certificações legais de contas anuais e dos relatórios de auditoria com
o ROC, nomeadamente no que respeita a eventuais reservas apresentadas, para efeitos de apresentação
de recomendações ao Conselho de Administração e à Comissão Executiva;
Apreciar o relatório adicional do ROC, o qual explica designadamente os resultados/questões fundamentais
da revisão legal de contas realizada (incluindo debater com o ROC tais resultados/questões fundamentais);
Incluir no relatório anual de atividades da Comissão de Auditoria informação sobre os resultados da revisão legal
de contas realizada e o modo como esta contribuiu para a integridade do processo de preparação e divulgação
de informação financeira, bem como o papel da Comissão de Auditoria nesse processo;
Acompanhar o ponto de situação dos trabalhos de revisão legal das contas pelo menos numa base trimestral
para efeitos da fiscalização da integridade e qualidade da informação financeira trimestral e semestral.

Por sua vez, compete ao ROC proceder ao exame das
contas da Sociedade, nos termos previstos na lei e no
Regulamento sobre a Prestação de Serviços pelo ROC
acima referido.
As funções de revisão oficial de contas e auditoria
desempenhadas pelo ROC, as quais incluem, entre

outras, a verificação da aplicação das políticas
e sistemas de remunerações dos órgãos sociais,
aprovadas pela Comissão de Vencimentos, a eficácia e
o funcionamento dos mecanismos de controlo interno
e o reporte de quaisquer deficiências à Comissão de
Auditoria dos CTT, são exercidas pela entidade referida
nos pontos 39 e seguintes da Parte I infra deste relatório.

190

RELATÓRIO INTEGRADO 2018

IV. Revisor oficial de contas
39. Identificação do revisor oficial de contas e do
sócio revisor oficial de contas que o representa
Na Assembleia Geral Anual realizada em 18 de abril
de 2018, a KPMG & Associados, SROC, S.A. (“KPMG”),
ROC n.º 189, representada pelo sócio Paulo Alexandre
Martins Quintas Paixão (ROC n.º 1427), foi reeleita ROC
da Sociedade para o mandato 2018/2020, tendo, na
mesma Assembleia Geral, sido nomeado como ROC
Suplente Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho
(ROC n.º 1081).

40. Número de anos em que o revisor oficial de
contas exerce funções consecutivamente junto
da Sociedade e/ou Grupo
A KPMG exerce funções de ROC dos CTT desde
5 de maio de 2014, tendo sido eleita nessa data para
completar o mandato 2012/2014 e renovado o seu
mandato em 5 de maio de 2015 (triénio 2015/2017)
e em 18 de abril de 2018 (triénio 2018/2020).

41. Descrição de outros serviços prestados
pelo ROC à Sociedade
Vide pontos 46 e 47 infra sobre os serviços prestados
pelo ROC à Sociedade em 2018.

V. Auditor externo
42. Identificação do auditor externo e do sócio
revisor oficial de contas que o representa no
cumprimento dessas funções, e respetivo
número de registo na CMVM
Em linha com a Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro,
na sua redação atual, e com as alterações nesse
âmbito efetuadas ao Cód.VM, em 2018, e nesta data,
o Auditor dos CTT é a KPMG, registada na CMVM
sob o n.º 20161489 e representada pelo sócio
Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão.

43. Número de anos em que o auditor externo
e o respetivo sócio revisor oficial de contas que
o representa no cumprimento dessas funções
exercem funções consecutivamente junto da
Sociedade e/ou do grupo
A KPMG exerce funções de ROC/Auditor (externo) desde
2014, tendo, até 1 de maio de 2017, sido representada pela
sócia Maria Cristina Santos Ferreira e, a partir dessa data,
pelo sócio Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão. Em
2012 e 2013, a KPMG desempenhava funções de auditor
independente da Empresa.

44. Política e periodicidade da rotação
do auditor externo e do respetivo sócio
revisor oficial de contas que o representa
no cumprimento dessas funções
A Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro (“Estatuto da
Ordem dos ROC”) prevê regras imperativas em matéria
de rotação do ROC e respetivo sócio responsável
aplicáveis aos CTT enquanto “entidade de interesse
público”, encontrando‑se as mesmas refletidas no
Regulamento sobre Prestação de Serviços pelo ROC
aprovado pela Sociedade.
Neste âmbito, considerando que a KPMG (i) foi
contratada para exercer funções de auditor
independente em 2012 e 2013 e de ROC/Auditor
(externo) a partir de 2014, e que (ii) procedeu à
substituição do sócio responsável com efeitos a 1 de
maio de 2017, conforme ponto 43 da Parte I supra, a
Sociedade encontra‑se em cumprimento do períodos
de rotação legal do ROC e respetivo sócio responsável
definidos no Estatuto da Ordem dos ROC.

45. Órgão responsável pela avaliação do auditor
externo e periodicidade com que essa avaliação
é feita
Vide ponto 38 da Parte I supra a propósito das
competências da Comissão de Auditoria quanto
à avaliação anual do ROC/Auditor. No desempenho
das suas competências, a Comissão de Auditoria
atestou a independência do ROC e avaliou
positivamente o trabalho por este desenvolvido
durante o exercício de 2018.

46. Trabalhos distintos dos de auditoria
realizados pelo auditor externo para a
Sociedade e/ou para sociedades que com ela
se encontrem em relação de domínio, bem
como indicação dos procedimentos internos
para efeitos de aprovação da contratação
de tais serviços e indicação das razões para
a sua contratação
Em 2018 foram contratados à KPMG, pelos CTT e
por entidades sob o seu controlo ou sociedades com
estes em relação de domínio, os seguintes serviços
distintos de auditoria (considerando o entendimento
expresso pela CMVM em 17 de abril de 2017 através
da atualização das “Respostas às perguntas mais
frequentes sobre a entrada em vigor do novo Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e do
Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria”), de
ora em diante os “Serviços Distintos de Auditoria
Contratados em 2018”:
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• Revisão limitada das demonstrações financeiras consolidadas dos CTT e das individuais do Banco CTT para o período
de seis meses findo em 30 de junho de 2018, com emissão de relatório de revisão limitada relativo às demonstrações
financeiras consolidadas dos CTT;
• Serviços de verificação da informação qualitativa e quantitativa constante do relatório de sustentabilidade 2018 dos
CTT, com emissão de relatório de garantia limitada de fiabilidade independente;
• Serviços de emissão de relatório 2018 pelo auditor sobre avaliação da adequação do processo de quantificação da
imparidade da carteira de crédito do Banco CTT;
• Serviços de revisão da estrutura do relatório de gestão integrado dos CTT para o exercício de 2018

O Regulamento sobre Prestação de Serviços pelo
ROC inclui procedimentos relativos à contratação
de serviços distintos de auditoria pelos CTT ou
por entidades sob o seu controlo, sujeitando‑os à
autorização prévia da Comissão de Auditoria dos CTT
e da Comissão de Auditoria do Banco CTT (enquanto
entidade de interesse público integralmente detida
pelos CTT), como indicado no ponto 37 da Parte I supra,
os quais foram verificados na contratação dos Serviços
Distintos de Auditoria Contratados em 2018.
Assim, a concessão da autorização para a contratação
de tais Serviços Distintos de Auditoria Contratados
em 2018: a) teve subjacente, em particular, a análise
e confirmação (i) de que os serviços em causa
não são passíveis de enquadramento na lista de
serviços proibidos e não constituem uma ameaça
à independência e à objetividade da KPMG no
contexto do trabalho de revisão legal de contas, não
potenciando, ainda, qualquer situação de interesse
pessoal, assim como (ii) que a contratação dos
mesmos não excede o montante anual recomendado
para a contratação de serviços adicionais ao ROC
em cada exercício; e b) foi fundamentada, na
generalidade dos casos, no conhecimento que
a KPMG tem da Empresa e respetivas entidades
em relação de domínio, assegurando a posse

apropriada da informação relevante para tal prestação
(em particular considerando a natureza da maioria
dos Serviços Distintos de Auditoria Contratados
em 2018) e na experiência no desenvolvimento
de trabalhos similares.
Além de Serviços Distintos de Auditoria Contratados
em 2018, foram parcialmente prestados pela KPMG,
durante o ano de 2018, serviços distintos de auditoria
contratados no ano de 2017 (emissão de parecer para o
Banco de Portugal sobre o sistema de controlo interno
2017/2018 do Banco CTT), encontrando‑se o valor total
de tais serviços refletido no quadro constante do ponto
47 infra sob a designação “Serviços Contabilizados”.
Conforme se afere da análise à informação constante
do referido quadro, os Serviços Distintos de Auditoria
Contratados em 2018 representam 15,2% do valor
total dos serviços contratados ao ROC, representando
a totalidade de serviços distintos de auditoria 20,6% do
valor total dos serviços prestados pelo ROC
e entidades da sua rede/grupo no ano de 2018.
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47. Montante da remuneração anual paga
pela Sociedade e/ou por pessoas coletivas
em relação de domínio ou de Grupo ao auditor
e a outras pessoas singulares ou coletivas
e discriminação da percentagem respeitante
a cada tipo de serviços
No quadro adiante são indicados os valores
correspondentes aos honorários da KPMG e entidades
da sua rede/grupo relativos a 2018:

Milhões €

Serviços Contratados1

Serviços Contabilizados2

Serviços Pagos1

Montante €

%

Montante €

%

Montante €

%

402 887

43,8%

379 580

41,2%

309 099

33,6%

Valor dos serviços de revisão de contas

298 337

32,4%

288 853

31,4%

272 199

29,6%

Valor dos serviços de garantia de fiabilidade

36 900

4,0%

35 727

3,9%

36 900

4,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Pela sociedade

Valor dos serviços de consultoria fiscal
Valor de outros serviços que não revisão de contas
Por entidades que integrem o grupo
Valor dos serviços de revisão de contas
Valor dos serviços de garantia de fiabilidade

67 650

7,3%

55 000

6,0%

0

0,0%

517 994

56,2%

529 539

57,5%

450 881

49,0%

482 939

52,4%

432 941

47,0%

377 696

41,0%

35 055

3,8%

96 597

10,5%

73 185

7,9%

Valor dos serviços de consultoria fiscal

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Valor de outros serviços que não revisão de contas

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Total

920 880

100%

909 118

99%

759 980

83%

Valor dos serviços de revisão de contas

781 275

84,8%

721 794

79,4%

649 895

85,5%

Valor de outros serviços que não revisão de contas (3)

139 605

15,2%

187 324

20,6%

110 085

14,5%

(1)
(2)
(3)

Inclui IVA à taxa legal em vigor.
Inclui valores faturados e valores especializados no exercício.
Ver ponto 46 supra sobre serviços contratados e contabilizados. Os serviços pagos referem‑se, quer a serviços contratados em 2018, quer em anos anteriores
cuja verificação das condições de pagamento ocorreu em 2018.

O quadro supra foi elaborado com base na qualificação
resultante do entendimento da CMVM referido no
ponto 46 da Parte I supra.
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C.
Organização interna
I. Estatutos
48. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos
da sociedade
Compete à Assembleia Geral deliberar sobre
quaisquer alterações aos Estatutos. Os Estatutos dos
CTT não preveem regras especiais aplicáveis à sua

alteração, aplicando‑se as regras gerais previstas no
CSC, ou seja, esta deliberação deve ser aprovada em
reunião de Assembleia Geral:

• Na qual, em primeira convocação, estejam presentes ou representados Acionistas que detenham, pelo menos, ações
correspondentes a um terço do capital social; e
• Por uma maioria de dois terços dos votos emitidos, quer em primeira quer em segunda convocação, salvo se, em
segunda convocação, estiverem presentes ou representados Acionistas detentores de, pelo menos, metade do
capital social, caso em que esta deliberação pode ser tomada pela maioria dos votos emitidos.

II. Comunicação de
irregularidades
49. Meios e política de comunicação de
irregularidades ocorridas na sociedade
De acordo com o Regulamento de Procedimentos
de Comunicação de Irregularidades que prevê os
procedimentos internos de receção, retenção e
tratamento de comunicações de irregularidades,
em linha com as melhores práticas neste domínio, a
Comissão de Auditoria dos CTT é o órgão competente

Receção

para receber as comunicações de irregularidades
apresentadas por Acionistas, colaboradores da
Sociedade e outros, de modo a assegurar a necessária
independência destes procedimentos.

A comunicação de irregularidades deve ser dirigida, por escrito, à Comissão de
Auditoria dos CTT, através de qualquer um dos seguintes canais de comunicação e
incluindo a informação prevista no Regulamento de Procedimentos de Comunicação
de Irregularidades:
Email: irregularidades@ctt.pt
Morada: Remessa Livre 8335, Loja de Cabo Ruivo, 1804-001 Lisboa

Investigação

Após a receção e registo de qualquer comunicação de irregularidade, a Comissão de
Auditoria remete‑a à Comissão de Ética, para que esta promova as ações tendentes
à aferição da existência de fundamentos suficientes para proceder à realização
de investigação. No termo da investigação, a Comissão de Ética propõe à Comissão
de Auditoria a adoção de medidas adequadas ou o seu arquivamento.
Atenta as suas competências e composição referidas nos pontos 21.5 e 29.3 da Parte
I supra (em especial sendo presidida por um membro da Comissão de Auditoria e
integrando o Diretor de Auditoria Interna e Qualidade que reporta funcionalmente ao
órgão de fiscalização dos CTT), a Comissão de Ética constitui uma Comissão de apoio
relevante a uma investigação efetiva e preparatória da decisão da Comissão de Auditoria
de modo independente do Conselho de Administração.
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Decisão

Ainda que o processo de investigação seja conduzido pela Comissão de Ética, a receção
e registo das comunicações assim como a decisão final quanto ao arquivamento ou adoção
de outras medidas cabe à Comissão de Auditoria, nos termos do referido Regulamento
de Procedimentos de Comunicação de Irregularidades.
As deliberações da Comissão de Auditoria no contexto destes procedimentos estão
sujeitas às salvaguardas gerais em matéria de conflitos de interesses previstas no seu
Regulamento Interno, relevantes caso uma comunicação de irregularidades recaia
sobre um dos seus membros. Segundo este Regulamento, os membros deste órgão
não podem participar nem votar em deliberações sobre assuntos em que tenham
um interesse conflituante.

No âmbito destes procedimentos e conforme
detalhado no referido Regulamento são garantidos

os seguintes direitos e salvaguardas a qualquer
denunciante:

• Tratamento confidencial das comunicações de irregularidades;
• Tratamento e salvaguarda dos registos e da respetiva informação de forma confidencial e segura;
• Direito de informação, acesso e retificação de dados pessoais;
• Proibição de retaliação por parte dos CTT em relação às pessoas que reportem as irregularidades abrangidas por este
mecanismo.

Durante o exercício de 2018 não foi comunicada
à Comissão de Auditoria a ocorrência de qualquer
irregularidade.

III. Controlo interno e gestão
de riscos
50. Pessoas/órgãos responsáveis pela
auditoria interna e sistema de controlo interno
Tendo por referência as melhores práticas aplicáveis
e considerando as especificidades da Empresa, o
Conselho de Administração é o órgão responsável por
assegurar a eficácia dos sistemas de controlo interno,

gestão do risco e auditoria interna da Sociedade,
fomentando uma cultura de controlo em toda
a organização, tendo instituído para o efeito:

• Processos de monitorização e melhoria contínua do Sistema de Controlo Interno, alicerçado na avaliação e mitigação
dos riscos críticos, assegurado pela Auditoria Interna (Riscos Operacionais) e Gestão do Risco (Riscos Estratégicos),
em estreita articulação com as áreas corporate e de negócio;
• Mecanismos internos de informação e comunicação que permitem acompanhar, monitorizar e melhorar
o desempenho da organização a todos os níveis;
• Processos de identificação e resposta aos riscos com vista à prossecução dos objetivos estratégicos da Empresa
definidos por este órgão;
• U m sistema de controlo interno que visa garantir a condução eficiente e sustentável dos negócios e operações,
a proteção de recursos e ativos e a conformidade com as políticas, planos, procedimentos e normativos aplicáveis.

G-49

G-47

G-45

G-43
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A Comissão de Auditoria, enquanto órgão de
fiscalização dos CTT, é responsável pela supervisão
sobre (i) a qualidade e integridade da informação
financeira, (ii) eficácia dos sistemas de auditoria interna,
controlo interno e gestão do risco, e (iii) independência
do Revisor Oficial de Contas, acompanhando a atividade
de revisão oficial de contas e auditoria externa,
conforme se detalha no ponto 38 da Parte I supra.
A função de auditoria interna (3.ª linha de defesa) é
assegurada pela direção de Auditoria e Qualidade a
quem compete a avaliação independente da adequação
e efetividade dos sistemas de controlo interno dos CTT
e demais sociedades integrantes do Grupo, através de
uma monitorização contínua dos principais riscos e o
reporte atempado aos Órgãos de Gestão e Fiscalização
de planos de ação mitigadores dos riscos identificados,
cuja implementação é sistematicamente monitorizada
através de ações de acompanhamento.
Assim, (i) cabe ao Conselho de Administração fixar
os objetivos em matéria estratégica e de assunção de

riscos da Empresa e criar sistemas para o seu controlo,
com vista a garantir que os riscos efetivamente
incorridos são consistentes com aqueles objetivos e,
por sua vez, (ii) cabe à Comissão de Auditoria avaliar
o funcionamento dos sistemas de controlo interno e
gestão do risco, o que se verificou em 2018 nos termos
explicitados no presente ponto, bem como nos pontos
51 e 55 apresentados na Parte I infra e subcapítulos
2.7.1. Descrição do Processo de Gestão de Risco, e 2.7.2.
Identificação de Riscos (Matriz de Risco) e resposta CTT,
no capítulo 2.7. Gestão de Riscos, deste Relatório.

51. Relações de dependência hierárquica/
funcional face a outros órgãos da Sociedade
A direção de Auditoria e Qualidade reporta
hierarquicamente à Comissão Executiva (através do seu
Presidente) e funcionalmente à Comissão de Auditoria.
Em conformidade com os Estatutos e com o
respetivo Regulamento destacam‑se as seguintes
responsabilidades da Comissão de Auditoria:

• Acompanhar de forma permanente, avaliar e fiscalizar os procedimentos internos relativos a matérias contabilísticas e
auditoria, bem como a eficácia e adequação dos sistemas de gestão do risco, de controlo interno e de auditoria interna;
• Pronunciar‑se sobre os planos de trabalho e os recursos afetos à direção de Auditoria e Qualidade e aos serviços de
compliance acompanhando as respetivas atividades;
• Desenvolver, de forma articulada com a Comissão Executiva, o acompanhamento das matérias de auditoria interna,
apreciando os relatórios da direção de Auditoria e Qualidade e dos serviços de compliance;
• Supervisionar a política e o sistema de risco, acompanhando os procedimentos implementados, bem como as metodologias
de avaliação integrada de risco, propondo à Comissão Executiva medidas destinadas a melhorar o funcionamento dos
sistemas de controlo interno da informação financeira, do sistema de gestão do risco e da auditoria interna;
• Debater o conteúdo do relatório de controlo interno com a Comissão Executiva e o ROC.

52. Outras áreas funcionais com competência
no controlo de riscos
Vide subcapítulo 2.7.1. Descrição do Processo de Risco
do capítulo 2.7. Gestão de Riscos.

53. Identificação e descrição dos principais
tipos de riscos (económicos, financeiros e
jurídicos) a que a sociedade se expõe no exercício
da atividade
Vide subcapítulo 2.7.2. Identificação de Riscos (matriz
de risco) e resposta CTT do capítulo 2.7. Gestão de Riscos.

54. Descrição do processo de identificação,
avaliação, acompanhamento, controlo e gestão
de riscos
Vide subcapítulo 2.7.1. Descrição do Processo de Risco
do capítulo 2.7. Gestão de Riscos.

55. Principais elementos dos sistemas
de controlo interno e de gestão de
risco implementados na sociedade
relativamente ao processo de divulgação
de informação financeira
O processo de divulgação de informação financeira
é acompanhado tanto pelos órgãos de administração
e fiscalização como pelas Unidades de Negócio
e pelas Direções Corporativas. Os documentos de
prestação de contas e demais informação financeira são
elaborados pelas direções de Planeamento e Controlo
e Relações com Investidores, com base na informação
disponibilizada pela direção de Contabilidade e
Tesouraria e pelas Unidades de Negócio.
Todos os documentos de apresentação de informação
financeira são aprovados pelo Conselho de
Administração e revistos pela Comissão de Auditoria
e pelo ROC.
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Cabe, em particular, à Comissão de Auditoria
supervisionar a adoção dos princípios e das políticas de
identificação e gestão dos principais riscos financeiros
e operacionais associados à atividade dos CTT,
designadamente acompanhando as atividades das
direções de Auditoria e Qualidade e de Finanças e Risco.

A Comissão de Auditoria é também responsável por
fiscalizar a independência do ROC e o processo de
preparação e de divulgação de informação financeira
da Empresa. Neste âmbito, este órgão:

• Realiza reuniões de acompanhamento destes processos com os membros da Comissão Executiva, com o ROC,
assim como com os responsáveis pela Contabilidade e Tesouraria e pelo Planeamento e Controlo e Finanças e Risco;
• A precia os relatórios da direção de Auditoria e Qualidade (designadamente a propósito dos procedimentos
de auditoria interna e ao controlo interno do relato financeiro), com vista a efetuar eventuais propostas à
Comissão Executiva;
• Acompanha, de forma articulada com a Comissão Executiva, as matérias de auditoria interna, designadamente
no que respeita aos procedimentos relativos ao relato financeiro, à deteção de riscos, irregularidades e conflitos
de interesses e à salvaguarda do património;
• Acompanha as principais vulnerabilidades identificadas pela Sociedade e respetivos planos de mitigação.

As tarefas realizadas ao longo de 2018 pela Comissão
de Auditoria neste âmbito visaram, sobretudo,
supervisionar a adequação do processo de preparação
e divulgação de informação financeira e assegurar
que as auditorias interna e externa tinham condições
para desenvolver a sua atividade com independência e
objetividade.
Por sua vez, com vista à emissão da certificação legal
de contas e do relatório de auditoria, o ROC avalia
os mecanismos de controlo interno dos principais
processos de negócio das empresas do Grupo com
efeitos no relato financeiro.

IV. Apoio ao investidor
56. Serviço responsável pelo apoio ao
investidor, composição, funções, informação
disponibilizada por esses serviços e elementos
para contacto
Vide capítulo 10. Apoio ao Investidor.

57. Representante para as relações
com o mercado
Vide capítulo 10. Apoio ao Investidor.

58. Informação sobre a proporção e o prazo de
resposta aos pedidos de informação entrados
no ano ou pendentes de anos anteriores
Vide capítulo 10. Apoio ao Investidor.

V. Sítio de internet
59. Endereço
Vide capítulo 11. Sítio de Internet.

60. Local onde se encontra informação sobre
a firma, a qualidade de sociedade aberta,
a sede e demais elementos de identificação
da Sociedade
Vide capítulo 11. Sítio de Internet.

61. Local onde se encontram os estatutos e
os regulamentos de funcionamento dos órgãos
e/ou comissões
Vide capítulo 11. Sítio de Internet.

62. Local onde se disponibiliza informação
sobre a identidade dos titulares dos órgãos
sociais, do representante para as relações com
o mercado, do Gabinete de Apoio ao Investidor,
respetivas funções e meios de acesso
Vide capítulo 11. Sítio de Internet.

63. Local onde se disponibilizam os documentos
de prestação de contas, bem como o calendário
semestral de eventos societários
Vide capítulo 11. Sítio de Internet.
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64. Local onde são divulgadas a convocatória
para a reunião da Assembleia Geral e toda
a informação preparatória e subsequente
com ela relacionada
Vide capítulo 11. Sítio de Internet.

65. Local onde se disponibiliza o acervo
histórico com as deliberações tomadas nas
reuniões das Assembleias Gerais da Sociedade,
o capital social representado e os resultados
das votações
Vide capítulo 11. Sítio de Internet.

D.
Remunerações
I. Competência para
a determinação
66. Indicação quanto à competência para a
determinação da remuneração dos órgãos
sociais, dos membros da Comissão Executiva
e dos dirigentes da Sociedade
De acordo com o artigo 9º dos Estatutos, a
determinação das remunerações dos membros dos
órgãos sociais compete à Assembleia Geral, que pode
nomear para o efeito uma Comissão de Vencimentos.
Tendo em conta que o Conselho de Administração
dos CTT entende que os dirigentes da Sociedade,
na aceção dos artigos 248º-B do Cód.VM e 3º do
Regulamento UE, correspondem apenas aos membros
dos órgãos de administração e fiscalização dos CTT, a
fixação da sua remuneração compete à Comissão de
Vencimentos.
Conforme melhor detalhado no ponto 21.4 da Parte I
supra, a Comissão de Governo Societário, Avaliação
e Nomeações dispõe de competências consultivas em
matéria de avaliação de desempenho e remunerações,
prestando apoio à Comissão de Vencimentos na
fixação das remunerações.

Titulares (1)

A atribuição de tais competências consultivas
encontra‑se em linha com as melhores práticas
(designadamente do setor financeiro) no sentido de o
órgão que define a remuneração dever ser apoiado por
uma comissão no seio do Conselho de Administração,
que contribua com a sua independência, conhecimento
e experiência para a definição de uma política
remuneratória ajustada às especificidades do setor
e da Sociedade, em especial com conhecimento
detalhado do seu perfil estratégico e de risco.

II. Comissão de remunerações
67. Composição da comissão de remunerações,
incluindo identificação das pessoas singulares
ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio
e declaração sobre a independência de cada
um dos membros e assessores
A 31 de dezembro de 2018, e na presente data,
a Comissão de Vencimentos, tinha, e tem, a seguinte
composição:

Cargos

Data da 1ª designação

Presidente

24/03/2014

Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão

Vogal

24/03/2014

Manuel Fernando Macedo Alves Monteiro

Vogal

28/04/2016

João Luís Ramalho de Carvalho Talone

(1)

Membros reeleitos na Assembleia Geral realizada em 20/04/2017 para o mandato 2017/2019.
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Todos os membros da Comissão de Vencimentos são
independentes face à administração dos CTT, já que
nenhum (i) integra qualquer órgão social da Sociedade,
nem de sociedades com esta em relação de domínio
ou grupo e/ou (ii) tem qualquer relação familiar (i.e., por
via do seu cônjuge, parentes e/ou afins em linha reta
até ao 3º grau, inclusive) com qualquer Administrador.
No ano de 2018, a Comissão de Vencimentos dos CTT
manteve o apoio da Mercer, para o exercício das suas
funções, na qualidade de consultora especializada
em matéria remuneratória e de recursos humanos,
tendo a Comissão de Vencimentos atendido, no
contexto do processo de contratação, à experiência
acumulada pela Mercer no âmbito da definição da
política remuneratória referente ao anterior mandato,
bem como ao rigor e profissionalismo com que sempre
desenvolveu os trabalhos que lhe foram solicitados.
A Mercer prestou em 2018 outros serviços à
Sociedade, tendo esta obtido autorização da Comissão
de Vencimentos para a referida contratação de

serviços. Com vista a assegurar as necessárias
condições de independência na prestação de serviços
pela Mercer à Comissão de Vencimentos, a Sociedade
adotou procedimentos destinados a garantir a
necessária objetividade, isenção e imparcialidade
dos consultores que colaboram com a Comissão de
Vencimentos, através, nomeadamente, da segregação
das equipas afetas às diferentes prestações
de serviços e “chinese walls”.

68. Conhecimentos e experiência dos membros
da comissão de remunerações em matéria
de política de remunerações
Os curricula vitae dos membros da Comissão
de Vencimentos constam do Anexo I a este Relatório
(vide páginas 350 a 371). Tal como aí evidenciado,
todos os membros desta Comissão dispõem
de conhecimento adequado para analisar e deliberar
sobre as matérias da sua competência, atenta
a sua formação e vasta experiência profissional,
nomeadamente por via:

• Do desempenho de funções de administração executiva e não executiva em diversos setores, em Portugal e no
estrangeiro, e de funções de fiscalização, em ambos os casos em sociedades com dimensão relevante e com ações
admitidas à negociação, bem como do desempenho de funções em diversas entidades nacionais e internacionais na
área do mercado de capitais;
• Capacidades e experiência em geral nas áreas de governo societário, política remuneratória, recursos humanos
e de financeiro e risco.

III. Estrutura das remunerações
69. Descrição da política de remuneração dos
órgãos de administração e de fiscalização a
que se refere o artigo 2º da Lei n.º 28/2009,
de 19 de junho
A política remuneratória dos órgãos sociais para o
mandato 2017/2019 foi definida e implementada pela
Comissão de Vencimentos em 2017, com base numa
ampla reflexão sobre:

• A experiência obtida entre 2014/2016 com a implementação da política remuneratória para tal mandato, marcado pela
transição dos CTT de empresa pública para sociedade de capitais exclusivamente privados e dispersos em mercado;
• Os estudos de benchmarking realizados com o apoio de consultores especializados, seja ao nível das recomendações
de governo societário, seja de comparáveis de mercado; e
• Os objetivos de negócio definidos para este mandato, no contexto da estratégia de diversificação da Empresa em
curso assente em 4 segmentos de negócio.
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Em 2018, com o objetivo de dar uma maior relevância
aos critérios quantitativos face aos qualitativos para
atribuição do montante de RVA conforme detalhado
no ponto 71 da Parte I infra, a Comissão de Vencimentos
deliberou introduzir alterações na política remuneratória
dos órgãos sociais para o mandato 2017/2019.

A política de remuneração continua a assentar nos
seguintes principais princípios já presentes no
anterior mandato:

• Funcionar como instrumento da política de gestão de talento;
• Recompensar o trabalho, estimular o desempenho, premiar os resultados, atento o desempenho e o mérito individual;
• Contribuir para atrair, desenvolver e reter profissionais competentes, procurando ser competitiva face às práticas do
mercado português para empresas de idêntica complexidade;
• Promover o alinhamento de interesses com os valores e a cultura CTT, com a estratégia de negócio, com os Acionistas
da Sociedade e, em geral, com os restantes stakeholders;
• Contribuir para a criação de valor sobretudo no médio e longo prazo, seguindo práticas de gestão sustentadas.

Por sua vez, a análise de benchmarking realizada
neste mandato teve por base um peer group
constituído por 20 empresas selecionadas com base

em 3 critérios não cumulativos - setor, mercado
regulado/não regulado e estabilidade dos cash‑flows
-, cobrindo assim as práticas remuneratórias aplicadas:

• Por 8 empresas europeias do setor (Bpost, Deutsche Post DHL, La Poste, Poste Italiane, Poste NL, Post Nord, Royal
Mail e TNT);
• Por 12 empresas em Portugal, consideradas mais relevantes à data, incluindo grandes empresas portuguesas e
cotadas no PSI-20 (BPI, Brisa, EDP, EDP Renováveis, Galp, Jerónimo Martins, Millennium BCP, NOS, Navigator, REN,
Semapa e Sonae);
• E specificamente no caso dos benefícios detalhados em 75 e 76 infra, atendeu‑se a peer group distinto focado nas
funções de topo de empresas portuguesas; e
• No que respeita especificamente aos membros da mesa da Assembleia Geral, considerou‑se peer group também
distinto composto por empresas portuguesas, incluindo cotadas no PSI-20.

A política aprovada representa ainda uma evolução
com vista ao contínuo alinhamento com as melhores

práticas de governo, definindo diversos mecanismos
destinados a:

• Promover a efetiva capacidade de supervisão dos Administradores não‑executivos e a aferição da performance da
gestão executiva em função dos objetivos definidos nos orçamentos anuais e nos planos de negócios de longo prazo
da Empresa, aprovados pelo Conselho de Administração;
• Fomentar o alinhamento de interesses da gestão considerando as especificidades da atividade desenvolvida pelos
CTT nos seus 4 segmentos de negócio, com desafios e níveis de maturidade distintos (admitindo eventuais alterações
a esta política por parte da Comissão de Vencimentos face a alterações relevantes à atividade, estrutura e/ou
dimensão da Sociedade e a desenvolvimentos regulatórios); e
• Contribuir para a sustentabilidade da Empresa e dos seus resultados e a criação de valor para os Acionistas,
considerando a evolução do perfil de risco e os objetivos estratégicos de longo prazo dos CTT.
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Atento o exposto, a remuneração dos Administradores
executivos compreende uma componente fixa e uma
componente variável, sendo esta constituída por uma
parcela que visa remunerar o desempenho no curto
prazo e para o qual contribuem critérios quantitativos
e qualitativos, e outra que visa remunerar o
desempenho no longo prazo.
A componente fixa para este mandato foi definida
atendendo cumulativamente aos seguintes
critérios: à competitividade e mediana do mercado; à
sustentabilidade da performance dos CTT; e à natureza
e complexidade das funções (razão pela qual se
diferencia a remuneração do CEO, CFO e restantes
Administradores executivos), com especial destaque

para as competências requeridas e responsabilidades
inerentes a estas funções no contexto dos 4
segmentos de negócio em que os CTT atuam
(incluindo o Banco CTT, entidade regulada detida a
100% pelos CTT).
Esta componente inclui a remuneração base anual
paga 14 vezes ao ano e o subsídio de refeição anual
(que podem ser revistos anualmente pela Comissão
de Vencimentos), bem como os benefícios detalhados
nos pontos 75 e 76 infra.
Por sua vez, a remuneração variável (“RV”) dos
Administradores executivos é composta por:

• U ma componente anual (“Remuneração Variável Anual” ou “RVA”), dependente do atingimento, em cada exercício,
de objetivos quantitativos e qualitativos pré‑definidos, paga em numerário no mês seguinte à aprovação de contas
pela Assembleia Geral Anual subsequente a cada exercício; e
• U ma componente de longo prazo (“Remuneração Variável de Longo Prazo” ou “RVLP”), dependente do desempenho
do Total Shareholder Return (“TSR”) das ações CTT por comparação com o TSR médio ponderado de um peer group,
bem como dos resultados da avaliação qualitativa anual durante todo o mandato (até 31 de dezembro de 2019), bem
como do investimento e retenção de parte da RVA em ações CTT, sendo paga em numerário em 2 tranches diferidas
(uma tranche em 2020 e outra em 2021).

Quer a RVA quer a RVLP estão sujeitas a limites
mínimos e máximos, designadamente por referência
à remuneração base, a diferentes níveis de consecução
e a diversas condições de atribuição, avaliação
da performance e de ajustamento, conforme
adiante explicitado.
Os Administradores não‑executivos auferem
exclusivamente uma remuneração fixa anual,
paga 14 vezes ao ano.
O seu montante para este mandato foi definido
atendendo cumulativamente aos seguintes critérios:
à mediana do mercado; ao grau de compromisso
em tempo e número estimado de reuniões (sendo
atribuído um acréscimo remuneratório diferenciado
aos Administradores não‑executivos que integram

comissões); e ainda ao grau de complexidade e
responsabilidade de cada função, determinando uma
valoração do desempenho de funções na Comissão
de Auditoria (atentos os deveres deste órgão de
fiscalização) e na Comissão de Governo Societário,
Avaliação e Nomeações (com responsabilidades
também ao nível das subsidiárias) e das funções
de presidência de comissões e do Conselho de
Administração (destacando‑se o papel do Chairman
descrito em 21.1 supra, quer na liderança do Conselho,
quer perante os stakeholders da Empresa com uma
estrutura de capital dispersa).
Em síntese, a política remuneratória aprovada para
este mandato assenta nos seguintes pilares alinhados
com as melhores práticas nacionais e internacionais:
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Mix salarial

Equilíbrio adequado entre a remuneração fixa e variável;
Equilíbrio adequado entre a remuneração de curto e longo prazo.

Medidas de
desempenho

Equilíbrio adequado entre objetivos individuais e coletivos;
Equilíbrio adequado entre objetivos financeiros e não financeiros;
Medidas de desempenho que consideram a estratégia e perfil de risco da Empresa e fixam
KPI e targets adequados face ao plano estratégico do Grupo CTT a curto e médio/longo
prazo, tendo por referência as práticas de mercado nesta matéria.

Alinhamento de
interesses

Definição de nível mínimo de desempenho para aceder à RV;
Definição de nível de desempenho máximo a partir do qual não há pagamento adicional
de RV (caps);
Níveis de consecução iguais para todos os membros da Comissão Executiva contribuindo
para a coesão da equipa;
Diferimento por via dos critérios de acesso à RVLP e do seu pagamento em 2 tranches,
assim como da ligação entre a RVA e a RVLP;
Condicionamento da atribuição de RVLP, inter alia, ao investimento de parte da RVA
em ações da Sociedade e da sua retenção;
Previsão de mecanismos de ajustamento que determinam a redução ou reversão
da atribuição e/ou pagamento da RV (malus/clawback provisions).

Transparência

Comissão de Vencimentos independente, apoiada por consultores especializados
e por comissão interna do Conselho de Administração especializada e independente;
Divulgação detalhada de informação aos Acionistas sempre que solicitada;
Alinhamento com o peer group e objetivos estratégicos da Empresa;
Consolidação da remuneração global ao nível dos CTT, sem auferir remunerações por
cargos ao nível de outras sociedades do grupo;
Presença do Presidente ou, no seu impedimento, de outro membro da Comissão de
Vencimentos, na Assembleia Geral Anual, e em quaisquer outras, se a respetiva ordem
de trabalhos incluir assunto conexo com a remuneração dos membros dos órgãos e
comissões da Sociedade, ou se tal presença tiver sido requerida pelos Acionistas.

Estes princípios e elementos estruturais da política
remuneratória dos membros dos órgãos de
administração e fiscalização dos CTT encontram‑se
detalhados nos pontos seguintes deste relatório
e constam ainda da declaração sobre a política
remuneratória a submeter pela Comissão de
Vencimentos para aprovação pela Assembleia Geral
Anual a realizar em 23 de abril do corrente ano, a
qual será previamente objeto de parecer favorável
pela Comissão de Governo Societário, Avaliação
e Nomeações.
Na declaração anual a submeter pela Comissão de
Vencimentos a aprovação pela Assembleia Geral
Anual, é divulgada a informação devida ao abrigo da
Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, e ainda (i) informação
sobre os critérios para a determinação da remuneração

e as regras vigentes em matéria de cessação de
funções, (ii) a remuneração total discriminada pelos
diferentes componentes incluindo a proporção relativa
da remuneração fixa e da remuneração variável, bem
como (iii) informação quanto à inexistência de desvios
quanto aos procedimentos de aplicação da política
de remuneração aprovada.
Conforme oportunamente divulgado ao mercado no
âmbito do Plano de Transformação Operacional da
Sociedade e no contexto dos ajustamentos aí previstos
em matéria de política de Recursos Humanos, todos os
membros do Conselho de Administração renunciaram
a parte da respetiva remuneração fixa referente a
2018 e os Administradores executivos renunciaram,
igualmente, à respetiva RVA referente aos exercícios
de 2017 e 2018 (vide pontos 77 e 79 infra).
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70. Informação sobre o modo como a
remuneração é estruturada de forma a permitir
o alinhamento dos interesses dos membros
do órgão de administração com os interesses
de longo prazo da Sociedade, bem como
sobre o modo como é baseada na avaliação
do desempenho e desincentiva a assunção
excessiva de riscos
70.1. Fixação e limites da remuneração base anual,
da RVA e da RVLP e desincentivo à assunção
excessiva de riscos
O montante de remuneração fixa é definido em
função dos critérios indicados no ponto 69 supra,
focados no alinhamento com as práticas de mercado

e na diferenciação em função da dedicação e do grau
de complexidade e responsabilidade das funções
assumidas, procurando‑se que esta componente seja
adequada a desincentivar a assunção excessiva de risco,
tendo presentes os objetivos estratégicos e desafios
dos 4 segmentos de negócio em que a Empresa atua.
Os Administradores não‑executivos dos CTT auferem
exclusivamente remuneração fixa.
Por sua vez, a RV dos Administradores executivos
está sujeita a limites máximos definidos na política
remuneratória, designadamente por referência à
remuneração base anual, constituindo igualmente
um desincentivo à assunção excessiva de risco,
nos seguintes moldes:

• A RVA tem como target 55% da remuneração base anual de cada Administrador executivo. Logo, num cenário de 100%
de atingimento dos objetivos aplicáveis à RVA, cada Administrador executivo terá direito a RVA em numerário no valor
de 55% da respetiva remuneração base anual;
• Sendo os objetivos superados acima deste target, o valor máximo da RVA atribuível a cada Administrador executivo é
de 85% da respetiva remuneração base anual;
• A RVLP tem como target 120% da remuneração base anual de cada Administrador executivo. Logo, num cenário de
100% de atingimento dos objetivos aplicáveis à RVLP, cada Administrador executivo terá direito a RVLP em numerário
no valor de 120% da respetiva remuneração base anual;
• Sendo os objetivos superados acima deste target, o valor máximo da RVLP atribuível a cada Administrador executivo
é de 180% da respetiva remuneração base anual;
• Não sendo atingidos os limiares mínimos de consecução descritos no ponto 71 infra, não há lugar a RV.

Ainda no sentido do desincentivo excessivo do
risco e como melhor descrito em 70.2 infra, em caso
de cumprimento máximo dos objetivos da RV, a
componente fixa anual da remuneração representará
em média 41% do total da remuneração anual para o
conjunto dos Administradores executivos, sendo os
restantes 59% atribuídos como componente variável
(anualizada). Por sua vez, em caso de cumprimento
do target dos objetivos da RV, a componente fixa da
remuneração anual representará em média 51% e a
componente variável anualizada representará em
média 49% do total da remuneração anual.
Por último, e nos termos do artigo 23º dos Estatutos,
a remuneração variável dos Administradores

G-53

executivos pode consistir numa percentagem dos
lucros consolidados, caso em que a percentagem
global de tais lucros afeta à remuneração variável não
poderá exceder, em cada ano, o correspondente a 5%
dos lucros consolidados do exercício.
70.2. Critérios para avaliação de desempenho,
equilíbrio entre componentes remuneratórias e
consequente alinhamento de interesses
A atribuição e o valor da RV dependem do
cumprimento de objetivos predefinidos, medidos
com recurso a critérios de avaliação de desempenho,
descritos no ponto 71 infra. Esta componente oscilará
de acordo com o grau de consecução de:
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• U m conjunto de objetivos anuais fixados em função de critérios de avaliação quantitativos (definidos com base nas
melhores práticas de mercado, bem como no plano de negócios e no orçamento anual aprovados pelo Conselho
de Administração e relacionados com o EBITDA, ROI e também o TSR da Empresa face a um peer group) e critérios
de avaliação individuais qualitativos (definidos pela Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações,
no contexto dos parâmetros estabelecidos pela Comissão de Vencimentos); e
• Objetivos plurianuais correspondentes ao período de duração do mandato (3 anos) fixados por referência a critérios
de avaliação de longo prazo (definidos com base no benchmarking realizado), de natureza quantitativa (no que
respeita ao TSR da Empresa) e qualitativa (considerando o resultado da avaliação individual de cada Administrador
no âmbito da RVA).

Adicionalmente, quer a RVA, quer a RVLP estão
dependentes dos limiares mínimos de desempenho e
objetivos gradativos descritos no ponto 71 infra.
Assim, por via destes critérios de avaliação do
desempenho, objetivos de consecução e limiares
de atingimento pretende‑se fixar uma política
remuneratória que promova o alinhamento dos
interesses dos membros do órgão de administração
com os interesses dos CTT e a sua performance
a longo prazo.

O organograma seguinte apresenta o peso da
remuneração fixa e variável (anualizada) face à
remuneração total anual atribuída, em média, aos
membros da Comissão Executiva, em caso de
cumprimento do target e cumprimento máximo
dos objetivos da RV. Em termos globais, verifica‑se
um equilíbrio entre a remuneração fixa anual e a
remuneração variável total anualizada que promove
também o referido alinhamento de interesses.

Remuneração Fixa Anual
(peso no target: 51%)
(peso no máx.
de consecução: 41%)

Remuneração
Total Anual

Remuneração Variável
anualizada
(peso no target: 49%)
(peso no máx.
de consecução: 59%

RVA
(target: 28%
da Remun. Total)
(máx: 35%
da Remun. Total)

RVA: em numerário

RVLP anualizada
(target: 20%
da Remun. Total)
(máx: 24%
da Remun. Total)

RVLP:
• em numerário, após
3 anos de acordo
com o cumprimento
de condições de acesso
• 60% pago em 2020 e os
restantes 40% em 2021

Em termos globais, regista‑se um equilíbrio entre
a remuneração fixa anual e a RV total anualizada.
O peso da componente variável face à remuneração
fixa total encontra‑se em linha com as melhores

práticas de mercado de um universo de empresas
de referência nacional e europeias (entidades
do setor postal), apuradas no exercício de
benchmarking realizado.
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Em suma, a efetiva atribuição deste mix remuneratório
depende de uma avaliação do desempenho
segundo os critérios e objetivos descritos

no ponto 71 infra e contribui para o alinhamento de
interesses dos Administradores com a Sociedade,
nos seguintes moldes:

• A componente fixa serve de referência à atribuição da RV, estando sujeita a limites, podendo ser revista anualmente
pela Comissão de Vencimentos e verificando‑se um adequado equilíbrio entre as 2 componentes remuneratórias;
• A RVA e a RVLP dependem da avaliação de critérios de desempenho quantitativos e qualitativos, pré‑determinados
e gradativos, tendo como período de avaliação o exercício em causa e o mandato, respetivamente;
• A RVLP depende ainda do investimento e retenção de um mínimo de 25% do montante da RVA em ações da Sociedade
e o seu pagamento é efetuado em 2 tranches, numa perspetiva de longo prazo (até 2021), constituindo assim um
incentivo adicional à manutenção do desempenho positivo da Sociedade para além do termo do mandato.

Ademais, nos termos da política remuneratória, os
Administradores executivos não podem celebrar
contratos ou outros instrumentos, quer com a
Sociedade quer com terceiros, que tenham por efeito
mitigar o risco inerente à variabilidade da RV.
Por último, sem prejuízo da renúncia pelos
Administradores executivos a parte da remuneração
fixa e da RVA atribuível neste mandato (no âmbito do
Plano de Transformação Operacional da Sociedade e
como detalhado nos pontos 77 e 79 infra), mantém‑se
um mix remuneratório dependente da avaliação do
desempenho segundo os critérios e objetivos e o
processo de avaliação de RVA e RVLP descritos no
ponto 71 infra que contribuirá para o alinhamento de
interesses dos Administradores com a Sociedade.

71. Referência, se aplicável, à existência de
uma componente variável da remuneração e
informação sobre eventual impacto da avaliação
de desempenho nesta componente
Conforme se refere no ponto 69 da Parte I supra,
a Comissão de Vencimentos deliberou introduzir
alterações na política remuneratória, dando uma
maior relevância aos critérios quantitativos face aos
qualitativos para atribuição do montante de RVA, na
medida em que a componente qualitativa só dará
lugar à atribuição e pagamento de RVA se da avaliação
dos objetivos quantitativos decorrer a atribuição e
pagamento de qualquer montante de RVA.
O montante de RVA a auferir pelos Administradores
executivos resulta em 70% da avaliação dos
seguintes critérios e objetivos quantitativos,
fixados pela Comissão de Vencimentos com base
no plano de negócios e orçamento do Grupo CTT
e no benchmarking realizado:

• O valor da margem de EBITDA recorrente anual de cada área de negócio dos CTT: (i) correio; (ii) expresso
e encomendas; (iii) serviços financeiros; e (iv) Banco CTT (30%);
• A percentagem de crescimento de EBITDA recorrente consolidado dos CTT (como definido pela Comissão
de Auditoria dos CTT) face ao ano civil anterior (25%);
• A percentagem de crescimento do ROI (relação entre o EBITDA recorrente consolidado e o capital investido),
face ao ano civil anterior (25%);
• A verificação de um TSR anual das ações da Sociedade igual ou superior a 0 e a sua comparação com o TSR médio
ponderado de um peer group (20%). O referido peer group é formado por 2 subgrupos: (i) TSR do PSI-20 com a
ponderação de 60% e (ii) TSR (média simples) de um conjunto de peers do setor relevantes (Austrian Post, Bpost,
Post NL e Royal Mail, sem prejuízo de alterações definidas pela Comissão de Vencimentos em função de
reestruturações societárias relevantes) com a ponderação de 40%.

A atribuição da RVA ao nível destes objetivos está
ainda dependente da verificação de (i) uma média
ponderada destes objetivos superior a 80% e (ii)

uma margem de EBITDA recorrente que cumpra em,
pelo menos, 85% o objetivo fixado.
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Verificadas estas condições, o desempenho registado
quanto aos critérios e objetivos quantitativos é
remunerado de forma gradativa, de acordo com

o grau de consecução e os parâmetros definidos pela
Comissão de Vencimentos, em particular:

• Se o desempenho registado atingir em menos de 80% o objetivo fixado (90% no caso do objetivo TSR), não há lugar
à atribuição de RVA relativamente a esse mesmo objetivo quantitativo, nem relativamente aos objetivos qualitativos
individuais;
• Se o desempenho registado se situar entre 80% e 90% do objetivo fixado (90% e 95% no caso do objetivo TSR), é
devido valor situado no intervalo de 24,75% e 33% da remuneração base anual de cada Administrador executivo;
• Se o desempenho registado se situar entre 90% e 130% do objetivo fixado (entre 95% e 110% no caso do objetivo TSR),
é devido valor situado no intervalo de 33% e 85% da remuneração base anual de cada Administrador executivo;
• Se o desempenho registado cumprir em mais de 130% o objetivo fixado (mais de 110% no caso do objetivo TSR),
é devido o valor correspondente a 85% da remuneração base anual de cada Administrador executivo.

O montante de RVA a auferir resulta em 30% da
avaliação de objetivos individuais qualitativos
definidos e objeto de avaliação pela Comissão de
Governo Societário, Avaliação e Nomeações, de
acordo com os parâmetros fixados pela Comissão
de Vencimentos e tendo em vista, nomeadamente,
promover os valores da Sociedade e a sua
sustentabilidade, o funcionamento e relação eficiente
com os diversos órgãos sociais e comissões dos CTT

e a relação com os stakeholders dos CTT. No entanto,
de acordo com a alteração introduzida em 2018, esta
componente, só terá impacto na atribuição e cálculo
da RVA quando resultar da avaliação dos objetivos
quantitativos dos CTT a atribuição e pagamento
de RVA. Segundo estes parâmetros, o desempenho
registado quanto a estes objetivos é remunerado
de forma gradativa, nos seguintes moldes:

• A RVA a este título tem por referência uma percentagem da remuneração base anual entre 55% e um máximo de 85%,
consoante o grau de consecução, apenas havendo lugar à mesma se o desempenho geral registado corresponder a
uma avaliação pelo menos no target 3 (numa escala de consecução de 1 a 5); e
• A avaliação qualitativa anual do CEO não pode exceder mais de um nível a avaliação média anual dos restantes
membros da Comissão Executiva.

Neste âmbito, a Comissão de Governo Societário,
Avaliação e Nomeações definiu um modelo de
avaliação que considera como critérios relevantes
a composição, imagem e atividade da Comissão
Executiva, bem como da sua relação com os diversos
órgãos sociais e stakeholders da Sociedade (incluindo
aspetos como sustentabilidade e ambiente, cultura
organizacional, reputação da Empresa e relação com

Acionistas, trabalhadores, autoridades e clientes), bem
como o contributo individual de cada um dos membros
para o desempenho da Comissão Executiva.
Por sua vez, a atribuição de RVLP aos Administradores
executivos está sujeita às seguintes condições
de atribuição:

• U m mínimo de 90% de performance do TSR das ações CTT por comparação com o TSR médio ponderado das ações
do peer group (o mesmo aplicável no caso da RVA) durante o período de avaliação (entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de
dezembro de 2019);
• O somatório das avaliações qualitativas globais anuais do Administrador executivo a título de RVA por referência
a 2017, 2018 e 2019 igual ou superior a 9; e
•	O investimento em ações CTT de um mínimo de 25% do montante recebido pelo Administrador em cada ano a título
de RVA e a sua manutenção durante um período de indisponibilidade pós termo do mandato (em 2021).
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Verificadas as referidas condições, o cálculo
do montante da RVLP a atribuir tem por base a
comparação do desempenho registado do TSR das
ações da Sociedade e o TSR médio ponderado do peer
group formado pelos subgrupos identificados supra

para a RVA, assim como o resultado do somatório das
avaliações anuais globais qualitativas apurado no
âmbito da RVA, de forma gradativa, de acordo com
o grau de consecução e os parâmetros definidos pela
Comissão de Vencimentos, em particular:

• Se o TSR das ações CTT for inferior a 90% do TSR médio ponderado das ações do peer group, não há lugar à atribuição
de RVLP;
• Se o TSR das ações CTT se situar entre 90% e 94,9% do TSR médio ponderado das ações do peer group, é atribuído
a cada membro executivo um montante compreendido no intervalo de 25% a 88% da sua remuneração base anual;
• Se o TSR das ações CTT se situar entre 95% e 119% do TSR médio ponderado das ações do peer group, é atribuído a cada
membro executivo um montante compreendido no intervalo de 95% a 174% da sua remuneração base anual;
• Se o TSR das ações da Sociedade for igual ou superior a 120% do TSR médio ponderado das ações do peer group, é
atribuído a cada membro executivo um montante de 180% da remuneração base anual do respetivo membro executivo;
• Se o TSR das ações da Sociedade for inferior a 0, o montante da RVLP a pagar está sujeito a um fator ponderador de 0,8;
• Adicionalmente, se o somatório das avaliações anuais globais qualitativas no âmbito da RVA for inferior a 9,
aplica‑se um fator de ajustamento de 0 e, se situar entre 9 e 15, aplica‑se um fator de ajustamento de 1.

Conforme melhor representado no gráfico seguinte:

Curva avaliação vs. pagamento
Pagamento RVLP 3 (em % da RBA)
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72. Diferimento do pagamento da componente
variável da remuneração, com menção do
período de diferimento

qualitativas individuais são aferidos durante todo
o período de duração do mandato (de 1 de janeiro
de 2017 a 31 de dezembro de 2019).

A atribuição e o cálculo da RVLP têm por base uma
avaliação de desempenho a longo prazo, na medida
em que quer o TSR da Sociedade por comparação
com o peer group quer o resultado das avaliações

Ademais, a atribuição da RVLP está condicionada
à permanência do Administrador executivo na
Sociedade ao longo de tal período (sem prejuízo
do referido infra neste ponto 72), bem como ao
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investimento de parte da RVA em ações e à sua
retenção até à data de pagamento da RVLP em
2 tranches.
Considerando que os Administradores executivos
renunciaram no âmbito do Plano de Transformação
Operacional da Sociedade à RVA atribuível nos
exercícios de 2017 e 2018 (pontos 77 e 79 infra),
não se verifica a condição precedente à aquisição
do direito sobre a totalidade do valor que venha
a ser apurado no final do Período de Avaliação

da RVLP, concretamente o investimento em ações
representativas do capital da Sociedade de um
mínimo de 25% dos montantes recebidos em cada
ano a título de RVA. Assim, o montante atribuível a
título de RVLP, será impactado no montante de 1/3,
por cada ano em que não houve atribuição de RVA,
como se não tivesse sido cumprida a precedência.
Por via destes mecanismos estabelece‑se um
período de diferimento de parte da RVA e da RVLP
até 2021 nos seguintes termos:

• A atribuição da RVLP encontra‑se sujeita, designadamente, ao investimento de um mínimo de 25% do montante
recebido em cada ano a título de RVA em ações CTT e à sua manutenção (livres de ónus) até ao dia seguinte ao da
aprovação das contas referentes ao ano de 2020 pela Assembleia Geral (“Período de Indisponibilidade”); termos
em que pelo menos 25% da RVA recebida fica sujeita a este período/mecanismo de diferimento (em 2021);
• Ademais, a Comissão de Vencimentos aprecia anualmente e valida o cumprimento das condições de acesso
à RVLP e o montante a atribuir a esse título nos 4 meses a contar da data de pagamento da RVA em 2020 (granting);
• A RVLP apurada é paga (vesting): (a) 60% do valor apurado, no mês subsequente à verificação do cumprimento das
condições de acesso da RVLP (em 2020) e (b) os restantes 40%, decorrido um ano a contar dessa data (em 2021),
determinando assim um período/mecanismo de diferimento da RVLP em 2 tranches.

O pagamento da RV referente a um período de
avaliação em que ocorra a cessação de funções
não será devido (continued performance), salvo
em situações de cessação por mútuo acordo,
reforma, morte, invalidez ou outro caso de termo
antecipado do mandato por causa não imputável
ao Administrador (designadamente em caso de
alteração do controlo da Sociedade), caso em que a
Comissão de Vencimentos definirá uma atribuição
pro‑rata. Em caso de saída do Administrador por
qualquer causa, com exceção de destituição por

justa causa ou da verificação de outra situação
que dê lugar à aplicação de um mecanismo de
ajustamento (conforme descrito infra), após o
período de avaliação, mas antes do pagamento da RV,
haverá lugar ao seu pagamento por inteiro na medida
correspondente àquele período.
A RVA e a RVLP encontram‑se ainda sujeitas aos
seguintes mecanismos de ajustamento, que vigoram
durante o período de diferimento, ou seja, até à
segunda data de pagamento da RVLP em 2021:

• A redução da RV cuja atribuição e/ou pagamento não constitua ainda um direito adquirido (malus provision) e a reversão
por via da retenção e/ou devolução da RV cujo pagamento constitua já um direito adquirido (clawback provision);
• Aplicável a parte ou à totalidade da RV (atribuível, atribuída e/ou paga);
• Verificadas as seguintes situações cuja aferição cabe à Comissão de Vencimentos ouvida, designadamente, a Comissão
de Governo Societário, Avaliação e Nomeações: o Administrador participou direta e decisivamente ou foi responsável
por uma atuação que resultou em perdas significativas; incumprimento grave ou fraudulento do código de conduta ou
de normativo interno com impacto negativo significativo, ou situações que justifiquem justa causa de destituição; e/ou
falsas declarações e/ou erros ou omissões materialmente relevantes nas demonstrações financeiras para os quais uma
conduta objetiva do Administrador tenha contribuído decisivamente.
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Assim, uma componente significativa da RV
é condicionada à verificação do desempenho

positivo da Empresa durante o referido período
de diferimento nos seguintes termos:

• O desempenho positivo até ao final do mandato para efeitos de RVLP é aferido por via da comparação do desempenho
do TSR das ações dos CTT e do TSR médio ponderado do peer group. Esta avaliação é ainda reforçada pela exigência de
uma avaliação qualitativa individual mínima no âmbito da RVA como condição de atribuição da RVLP ao prever‑se que o
somatório das avaliações anuais globais qualitativas de cada Administrador executivo tem de ser igual ou superior a 9; e
• O incentivo à manutenção do desempenho positivo de 2019 até à segunda data de pagamento da RVLP em 2021 decorre do
Período de Indisponibilidade aplicável às ações adquiridas em valor correspondente a pelo menos 25% da RVA recebida.

Estas regras visam assim um alinhamento dos
interesses da equipa de gestão numa lógica de longo
prazo, com os interesses da Sociedade, dos seus
Acionistas e demais stakeholders, cuja prossecução,
atentas as especificidades da Empresa e do setor,
se entendeu decorrer da combinação dos critérios
de avaliação de desempenho aplicáveis ao longo
dos 3 anos do mandato (seja o TSR da Empresa, seja
a avaliação qualitativa individual acima descritos)
e do Período de Indisponibilidade aplicável às ações
adquiridas através da RVA recebida.

Em complemento ao referido no ponto 76 infra, os
Administradores executivos auferem os seguintes
benefícios complementares não pecuniários, de
natureza fixa: faculdade de uso de viatura (incluindo
combustível e portagens), seguros de vida e de
acidentes pessoais (incluindo em viagem) e acesso
ao sistema de benefícios de saúde - IOS – Instituto de
Obras Sociais – nos mesmos termos dos trabalhadores
da Empresa. Também o Presidente do Conselho
de Administração tem a faculdade de uso de viatura
(incluindo combustível e portagens).

73. Critérios em que se baseia a atribuição
de remuneração variável em ações bem como
sobre a manutenção, pelos administradores
executivos, dessas ações; eventual celebração
de contratos relativos a essas ações,
designadamente contratos de cobertura
(hedging) ou de transferência de risco,
respetivo limite, e sua relação face ao valor
da remuneração total anual

76. Principais características dos regimes
complementares de pensões ou de reforma
antecipada para os Administradores e data
em que foram aprovados em Assembleia Geral,
em termos individuais

Não aplicável. Vide ponto 71 supra.

74. Critérios em que se baseia a atribuição de
remuneração variável em opções e indicação do
período de diferimento e do preço de exercício
Não aplicável. Vide ponto 71 supra.

75. Principais parâmetros e fundamentos
de qualquer sistema de prémios anuais e de
quaisquer outros benefícios não pecuniários
A Sociedade não adotou qualquer sistema de prémios
anuais ou outros benefícios não pecuniários, sem
prejuízo do referido no parágrafo seguinte.

Sem prejuízo do referido no parágrafo seguinte,
a política de remunerações da Sociedade não
contempla a atribuição de complementos de reforma,
assim como não prevê a atribuição de quaisquer
contrapartidas em caso de reforma antecipada
dos seus Administradores.
A remuneração fixa mensal dos Administradores
executivos engloba um montante definido
pela Comissão de Vencimentos em função do
benchmarking realizado, destinado a ser afeto
a um plano de pensões de contribuição definida
ou de poupança reforma (ou outros instrumentos
de poupança para a reforma), cuja escolha em
concreto cabe a cada Administrador executivo.
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IV. Divulgação das remunerações
77. Indicação do montante anual da remuneração
auferida, de forma agregada e individual,
pelos membros do órgão de administração da
Sociedade, incluindo remuneração fixa e variável
e, relativamente a esta, menção às diferentes
componentes que lhe deram origem
No quadro seguinte são indicados os montantes
remuneratórios brutos pagos em 2018 pela Sociedade
aos membros do Conselho de Administração e
da Comissão de Auditoria:

Montantes
Titular

Cargo

Remuneração fixa(1)(2)

RVA 2017(3)

Total

Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda

Presidente Executivo (CEO)

497 072,34 €

0,00 €

497 072,34 €

Dionizia Maria Ribeiro Farinha Ferreira

Administradora executiva

376 198,34 €

0,00 €

376 198,34 €

António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Administrador executivo

376 162,30 €

0,00 €

376 162,30 €

Francisco Maria da Costa de Sousa de Macedo Simão

Administrador executivo

376 144,28 €

0,00 €

376 144,28 €

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

Administrador executivo (CFO)

Total das Remunerações da Comissão Executiva

416 413,96 €

0,00 €

416 413,96 €

2 041 991,22 €

0,00 €

2 041 991,22 €

M ontante da remuneração fixa dos Administradores executivos. Encontram‑se incluídos neste valor: (i) a remuneração base anual (“RBA”), (ii) os montantes
respeitantes a subsídio de refeição anual (9,01€ por dia útil de cada mês, 12 vezes ao ano), (iii) e montante fixo pago anualmente afeto a plano de poupança reforma
correspondente a 10% da RBA. A RBA paga em 2018 inclui uma redução de 25% relativamente ao valor de RBA definido na política de remunerações aprovada para
o mandato 2017/2019 no caso do Presidente da Comissão Executiva e uma redução de 15% relativamente aos restantes Administradores executivos.
(2)
O montante da remuneração fixa atribuído ao Administrador Executivo (CFO) Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco em 2018, inclui a remuneração atribuída
em 2017 correspondente aos dias que decorreram entre a sua cooptação em 19 de dezembro e 31 de dezembro desse ano.
(3)
Os Administradores executivos renunciaram aos montantes de RVA relativamente aos exercícios de 2017 e 2018, não tendo, por esse motivo e
independentemente do resultado da avaliação realizada relativa ao exercício de 2017, sido pago qualquer valor a título de RVA em 2018.
(1)

G-52

G-51
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Titular

Cargo

Montante(4)

Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia

Administradora não executiva e Presidente
da Comissão de Auditoria

76 500,06 €

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz

Administrador não executivo e Membro
da Comissão de Auditoria

63 749,98 €

Maria Belén Amatriain Corbi

Administradora não executiva e Membro
da Comissão de Auditoria

63 749,98 €

Total das remunerações dos membros da Comissão de Auditoria

204 000,02 €

António Sarmento Gomes Mota

Presidente do Conselho de Administração e da Comissão
de Governo Societário, Avaliação e Nomeações

José Manuel Baptista Fino

Administrador não executivo e Membro da Comissão
de Governo Societário, Avaliação e Nomeações

55 250,02 €

Céline Dora Judith Abecassis‑Moedas

Administradora não executiva e Membro da Comissão de
Governo Societário, Avaliação e Nomeações

55 250,02 €

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento

Administrador não executivo e Membro da Comissão
de Governo Societário, Avaliação e Nomeações

55 250,02 €

Rafael Caldeira de Castel‑Branco Valverde

Administrador não executivo e Membro da Comissão
de Governo Societário, Avaliação e Nomeações

55 250,02 €

Total das remunerações dos Administradores não executivos
que não integram a Comissão de Auditoria
Total das remunerações dos Administradores não executivos
do Conselho de Administração

Total das remunerações dos membros do Conselho
de Administração incluindo Comissão de Auditoria
(4)

262 500,00 €

483 500,08 €
687 500,10 €

2 729 491,32 €

 ontante de remuneração fixa dos Administradores não‑executivos os quais não auferem qualquer remuneração variável. A remuneração base anual paga em
M
2018 inclui uma redução de 25% relativamente ao valor de RBA definido na política de remunerações aprovada para o mandato 2017/2019 no caso do Presidente
do Conselho de Administração e uma redução de 15% da remuneração base anual dos restantes Administradores.

Conforme resulta da tabela supra, e sem prejuízo
da política remuneratória vigente no mandato em
curso descrita nos pontos 69 e seguintes supra, na
sequência do Plano de Transformação Operacional

aprovado e divulgado em dezembro de 2017 e
incluindo um conjunto de ajustamentos relacionados
com a política de Recursos Humanos dos CTT:

• O Presidente do Conselho de Administração e o Presidente da Comissão Executiva renunciaram durante o ano de 2018
ao montante correspondente a 25% da remuneração base anual para todos os efeitos previstos na política remuneratória;
• Os demais membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva renunciaram durante o ano de 2018 ao
montante correspondente a 15% da remuneração base anual para todos os efeitos previstos na política remuneratória;
• Os Administradores executivos renunciaram, ainda, aos montantes de RVA relativamente aos exercícios de 2017 e 2018
independentemente dos resultados do processo de avaliação de performance a efetuar nesse âmbito de acordo com
a política remuneratória aprovada pela Comissão de Vencimentos, descrito nos pontos 69 e seguintes supra; e
• No que respeita à RVLP atribuível aos Administradores executivos por referência ao seu desempenho em 2017/2019,
os CTT registaram a 31 de dezembro de 2018 um gasto com pessoal de 50 880€, sendo esta componente remuneratória
de longo prazo paga em numerário pela Sociedade, no fim do mandato, caso se verifiquem os respetivos pressupostos
de atribuição e pagamento nos termos descritos nos pontos 69 e seguintes supra (o referido montante foi definido por
estudo atuarial realizado por entidade independente).

Não se verificou qualquer afastamento dos
procedimentos de aplicação da política de
remuneração aprovada, descrita no ponto 69 supra,

conforme resulta da tabela de remunerações
que antecede onde se indica o montante anual
da remuneração auferida, de forma agregada
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e individual, pelos membros do órgão de
administração da Sociedade, incluindo remuneração
fixa e variável, bem como a menção às diferentes
componentes que deram origem à remuneração fixa.

78. Montantes a qualquer título pagos por
outras sociedades em relação de domínio
ou de grupo ou que se encontrem sujeitas
a um domínio comum
Durante o exercício de 2018, as empresas em relação
de domínio e de grupo com a Sociedade não pagaram
aos membros do Conselho de Administração
quaisquer remunerações ou montantes a qualquer
outro título.

79. Remuneração paga sob a forma de
participação nos lucros e/ou de pagamento
de prémios e os motivos por que tais prémios
e/ou participação nos lucros foram concedidos
Durante o exercício de 2018, não foram pagos aos
membros do Conselho de Administração quaisquer
montantes sob a forma de participações nos lucros
ou de prémios.

80. Indemnizações pagas ou devidas a
ex‑administradores executivos relativamente
à cessação das suas funções durante o exercício
Durante o exercício de 2018 não foram pagas ou
foram devidas indemnizações a ex‑administradores
relativamente à cessação das suas funções durante
o exercício.

81. Montante anual da remuneração auferida,
de forma agregada e individual, pelos membros
do órgão de fiscalização da sociedade, para
efeitos da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho
Vide ponto 77 da Parte I supra no que respeita
aos membros da Comissão de Auditoria.

82. Remuneração no ano de referência do
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Durante o exercício de 2018, o montante de
remuneração auferida pelo Presidente e pelo
Vice‑Presidente da Mesa da Assembleia Geral foi,
respetivamente, de dez mil e quatro mil euros.

V. Acordos com implicações
remuneratórias
83. Limitações contratuais previstas para a
compensação a pagar por destituição sem justa
causa de administrador e sua relação com a
componente variável da remuneração
Os membros dos órgãos sociais dos CTT não
celebraram quaisquer contratos com a Sociedade em
matéria remuneratória ou indemnizatória, prevendo‑se
na política remuneratória aprovada pela Comissão de
Vencimentos dos CTT para o mandato 2017/2019 que
em caso de cessação de funções dos membros do
Conselho de Administração aplicar‑se‑ão as regras
indemnizatórias legalmente previstas, sem prejuízo
do disposto no ponto 72 supra por referência à RV.

• A compensação legalmente devida no que respeita aos membros do órgão de administração (incluindo os
Administradores executivos), em caso de destituição sem justa causa, corresponde a uma indemnização pelos danos
por estes sofridos nos termos legais aplicáveis, a qual não pode, contudo, exceder o montante das remunerações
que o Administrador presumivelmente receberia até ao final do período para que foi eleito.

Assim, considerando a ausência de acordos individuais
neste domínio e os termos da política remuneratória
aprovada pela Comissão de Vencimentos, num cenário
de destituição que não decorra de violação grave de
deveres nem de inaptidão para o exercício normal
de funções, mas, ainda assim, seja reconduzível a
um inadequado desempenho, a Sociedade estará
obrigada a pagar uma indemnização apenas nos
termos legalmente devidos.
Vide ponto 72 da Parte I supra a propósito do impacto
da cessação de funções relativamente à RV.

84. Acordos entre a sociedade e os titulares do
órgão de administração e dirigentes, na aceção
do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores
Mobiliários, que prevejam indemnizações em
caso de demissão, despedimento sem justa causa
ou cessação da relação de trabalho na sequência
de uma mudança de controlo da sociedade
No exercício de 2018, não existiam quaisquer acordos
entre a Sociedade e os membros do Conselho de
Administração nem da Comissão de Auditoria que
previssem indemnizações em caso de demissão,
despedimento sem justa causa ou cessação da
relação de trabalho na sequência de uma mudança
de controlo da Sociedade, sem prejuízo do referido no
ponto 72 da Parte I supra.
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Saliente‑se a este propósito que o Conselho de
Administração dos CTT entende que os dirigentes da
Sociedade, na aceção do artigo 248º-B do Cód.VM e do
Regulamento UE, correspondem apenas aos membros
dos órgãos de administração e fiscalização dos CTT.

VI. Planos de atribuição de
ações ou opções sobre ações
(‘stock options’)
85. Identificação do plano e dos respetivos
destinatários
Conforme melhor definido no ponto 71 supra, a
política remuneratória aprovada pela Comissão de
Vencimentos para o mandato 2017/2019 não prevê
a atribuição de quaisquer ações a Administradores
executivos a título de remuneração, não tendo a
Sociedade em vigor, à presente data, qualquer tipo de
plano de opções de aquisição de ações.

86. Caraterização do plano (condições de
atribuição, cláusulas de inalienabilidade de ações,
critérios relativos ao preço das ações e o preço
de exercício das opções, período durante o qual
as opções podem ser exercidas, características
das ações ou opções a atribuir, existência
de incentivos para a aquisição de ações e/ou
o exercício de opções)
Conforme referido no ponto 85 da Parte I supra.

87. Direitos de opção atribuídos para a aquisição de
ações (‘stock options’) de que sejam beneficiários
os trabalhadores e colaboradores da empresa
Conforme referido no ponto 85 da Parte I supra.

88. Mecanismos de controlo previstos num
eventual sistema de participação dos trabalhadores
no capital na medida em que os direitos de voto não
sejam exercidos diretamente por estes
Não vigorou em 2018 nem vigora atualmente nos
CTT qualquer sistema de participação dos trabalhadores
no capital.

E.
Transações com partes
relacionadas
I. Mecanismos e procedimentos
de controlo
89. Mecanismos implementados pela sociedade
para efeitos de controlo de transações com
partes relacionadas
Desde 2014, a Sociedade tem vindo a implementar
procedimentos destinados a garantir o rigoroso
cumprimento dos preceitos legais e contabilísticos
e das melhores práticas vigentes no contexto de
transações com partes relacionadas e a prossecução
do interesse dos CTT nesse âmbito, em particular

através do Regulamento sobre Apreciação e Controlo
de Transações com Partes Relacionadas e Prevenção
de Situações de Conflitos de Interesses.
Para este efeito, são considerados
“Partes Relacionadas”:

• Qualquer Acionista titular de uma participação, direta ou indireta, correspondente a, pelo menos, 2% do capital social dos
CTT, nos termos do artigo 20º do Cód.VM;
• Os membros dos órgãos de administração e fiscalização dos CTT e eventuais responsáveis que, não sendo membros
destes órgãos, sejam como tal qualificados ao abrigo do referido Regulamento, ou qualquer entidade terceira com
aqueles relacionada através de qualquer interesse comercial ou pessoal relevante;
• Sociedades subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos (joint‑ventures) dos CTT.
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Segundo o mesmo Regulamento, as “Transações com
Partes Relacionadas” (i.e., todos os negócios jurídicos
onerosos ou gratuitos ou transferências de recursos,
serviços ou obrigações, independentemente de haver

ou não um débito de preço, entre, por um lado, os CTT
e/ou subsidiárias e, por outro, uma parte relacionada)
devem obedecer aos seguintes princípios:

• Só podem ter lugar com fundamento em motivos claramente enquadráveis no âmbito dos negócios dos CTT;
• A sua realização deve obedecer às condições de mercado, de acordo com a legislação em vigor e cumprindo as melhores
práticas de governo societário, de modo a assegurar a transparência e o pleno respeito pelos interesses dos CTT;
• Devem ser sempre formalizadas por escrito, especificando‑se os termos e condições;
• Empréstimos a favor de “Partes Relacionadas” são expressamente proibidos, exceto a favor de empresas subsidiárias,
associadas e empreendimentos conjuntos (joint‑ventures);
• Devem ser divulgadas de forma clara e precisa nas notas explicativas às demonstrações financeiras da Empresa, com os
detalhes suficientes para a identificação da “Parte Relacionada” e das condições essenciais relativas às transações.

Vide ponto 91 da Parte I infra sobre os mecanismos
de controlo prévio e subsequente pela Comissão
de Auditoria de transações com partes relacionadas.

90. Transações sujeitas a controlo
no ano de referência
No exercício de 2018 verificou‑se a contratação da
Sociedade de Advogados Uría Menéndez – Proença
de Carvalho para a prestação de assessoria jurídica
ao Banco CTT no âmbito da relação de parceria a
estabelecer com a Netinvoice, S.A. para a constituição
de uma plataforma web de transação de créditos e
a atribuição de uma contribuição financeira à COTEC
Portugal – Associação Empresarial para a Inovação
no âmbito do projeto “Plataforma Portugal i4.0:
Qualificar PME para a Indústria 4.0”, relativamente
aos seus dois anos de duração, as quais configuram
transações com partes relacionadas, tendo sido
sujeitas a controlo prévio do órgão de fiscalização
da Sociedade ao abrigo dos procedimentos descritos

no Regulamento sobre Apreciação e Controlo de
Transações com Partes Relacionadas e Prevenção
de Conflitos de Interesses mencionados nos pontos
89 e 91 da Parte I deste capítulo.
Adicionalmente, as seguintes transações com
subsidiárias do Grupo CTT foram sujeitas a controlo
do referido órgão: a título subsequente (i) na
atividade postal, transações que correspondem na
quase generalidade a prestações de serviços, e (ii)
na atividade financeira, aditamentos aos contratos
celebrados entre os CTT e o Banco CTT que regulam
a disponibilização de meios inerentes à Rede de Lojas
e a parceria CTT/Banco CTT relativa ao Canal CTT
e a prestação de serviços entre os CTT e Banco CTT.
Remete‑se para maior detalhe sobre Transações
com Partes Relacionadas para a Nota 50 - Partes
Relacionadas às demonstrações financeiras
consolidadas e individuais constante do Capítulo 7
(vide página 306) deste Relatório.
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91. Procedimentos e critérios aplicáveis
à intervenção do órgão de fiscalização para
efeitos da avaliação prévia dos negócios
a realizar entre a sociedade e titulares
de participação qualificada

e Prevenção de Conflitos de Interesse, as “Transações
Significativas com Partes Relacionadas” são
submetidas pela Comissão Executiva a parecer prévio
da Comissão de Auditoria, nos seguintes termos:

Segundo o Regulamento para Apreciação e
Controlo de Transações com Partes Relacionadas

• Qualificam para este efeito, as transações de montante superior a 1 000 000€ relativamente a um único negócio ou a
um conjunto de negócios realizados em cada exercício económico, com exceção de transações realizadas entre os CTT
e as subsidiárias cujo capital seja direta ou indiretamente detido a 100% pelos CTT;
• Neste âmbito, a Comissão de Auditoria analisa, designadamente, os termos, o objetivo e oportunidade da transação,
o interesse da parte relacionada, eventuais limitações que possam vir a ser impostas aos CTT em resultado da transação,
os procedimentos pré‑contratuais implementados, os mecanismos adotados para resolver ou prevenir potenciais
conflitos de interesses e a demonstração de que a operação será realizada em condições normais de mercado;
• Encontram‑se, ainda, sujeitas a parecer prévio da Comissão de Auditoria as transações a celebrar entre, por um lado,
membros dos órgãos de administração dos CTT e/ou de subsidiárias (diretamente ou por interposta pessoa) e, por outro,
os CTT e/ou subsidiárias, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 397º e 423º-H do CSC e do procedimento
explicitado no Regulamento para Apreciação e Controlo de Transações com Partes Relacionadas e Prevenção
de Conflitos de Interesse.

As demais “Transações com Partes Relacionadas”
são comunicadas à Comissão de Auditoria para
efeitos da sua apreciação posterior, designadamente
no âmbito de relatório anual de atividades, até ao
último dia de julho ou janeiro, consoante a transação
tenha ocorrido no 1.º ou no 2.º semestre do ano.

II. Elementos relativos
aos negócios
92. Local dos documentos de prestação de
contas onde está disponível informação sobre
os negócios com partes relacionadas, de acordo
com a IAS 24
Os negócios relevantes com partes relacionadas
encontram‑se descritos na Nota 50 às demonstrações
financeiras consolidadas e individuais constante do
Capítulo 7 (vide página 306) deste Relatório, tendo
sido realizados em condições normais de mercado.
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PARTE II – Avaliação do Governo Societário

1. Identificação do Código de
governo das sociedades adotado
Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2º
do Regulamento da CMVM n.º 4/2013, os CTT adotam
o Código de Governo das Sociedades do Instituto
Português de Corporate Governance, na versão
publicada em 2018, (“Código IPCG”) que se encontra
disponível para consulta em www.cgov.pt.

2. Análise de cumprimento
do Código de Governo
das Sociedades adotado

Recomendações constantes do código do IPCG

Adoção

Pontos do capítulo 5
- Governo societário

I. Parte Geral
Princípio geral

O governo societário deve promover e potenciar o desempenho das sociedades, bem como do mercado de capitais, e sedimentar
a confiança dos investidores, dos trabalhadores e do público em geral na qualidade e transparência da administração e da fiscalização
e no desenvolvimento sustentado das sociedades.

I.1. Relação da sociedade com investidores e informação
Princípio

As sociedades e, em particular, os seus administradores devem tratar de forma equitativa os acionistas e restantes investidores,
assegurando designadamente mecanismos e procedimentos para o adequado tratamento e divulgação da informação.

I.1.1.

A sociedade deve instituir mecanismos que assegurem, de forma adequada e rigorosa, a
produção, o tratamento e a atempada divulgação de informação aos seus órgãos sociais,
aos acionistas, aos investidores e demais stakeholders, aos analistas financeiros e ao
mercado em geral.

Adotado

56 a 63 (vide capítulo
10. Apoio ao Investidor e
11. Sítio da Internet páginas
344 a 347 deste Relatório)

I.2. Diversidade na composição e funcionamento dos órgãos da sociedade
Princípio I.2.A.

As sociedades asseguram a diversidade na composição dos respetivos órgãos de governo e a adoção de critérios de mérito individual
nos respetivos processos de designação, os quais são da exclusiva competência dos acionistas.

Princípio I.2.B.

As sociedades devem ser dotadas de estruturas decisórias claras e transparentes e assegurar a máxima eficácia do funcionamento
dos seus órgãos e comissões.

I.2.1.

As sociedades devem estabelecer critérios e requisitos relativos ao perfil de novos
membros dos órgãos societários adequados à função a desempenhar, sendo que, além
de atributos individuais (como competência, independência, integridade, disponibilidade
e experiência), esses perfis devem considerar requisitos de diversidade, dando particular
atenção ao do género, que possam contribuir para a melhoria do desempenho do órgão
e para o equilíbrio na respetiva composição.

Adotado

16, 19, 26 e 33
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Adoção

Pontos do capítulo 5
- Governo societário

Os órgãos de administração e de fiscalização e as suas comissões internas devem dispor
de regulamentos internos — nomeadamente sobre o exercício das respetivas atribuições,
presidência, periodicidade de reuniões, funcionamento e quadro de deveres dos seus
membros —, devendo ser elaboradas atas detalhadas das respetivas reuniões.

Adotado

21, 22, 23, 27, 29, 34 e 35

Os regulamentos internos de órgãos de administração, de fiscalização e das suas
comissões internas devem ser divulgados, na íntegra, no sítio da internet.

22, 34 e 61 (vide para ponto
Adotado 61 capítulo 11. Sítio da Internet
página 346 deste Relatório)

A composição, o número de reuniões anuais dos órgãos de administração, de fiscalização
e das suas comissões internas devem ser divulgados através do sítio Internet da sociedade.

23, 28, 29, 35, 62 e 67
(vide para ponto 62 capítulo 11.
Adotado
Sítio da Internet página
346 deste Relatório)

Os regulamentos internos da sociedade devem prever a existência e assegurar o
funcionamento de mecanismos de deteção e prevenção de irregularidades, bem como a
adoção de uma política de comunicação de irregularidades (whistleblowing) que garanta
os meios adequados para a comunicação e tratamento das mesmas com salvaguarda da
confidencialidade das informações transmitidas e da identidade do transmitente, sempre
que esta seja solicitada.

Adotado

Recomendações constantes do código do IPCG
I.2.2.

I.2.3.

I.2.4.

I.2.5.

21.5, 35 e 49

I.3. Relação entre órgãos da sociedade
Princípio

Os membros dos órgãos sociais, mormente os administradores, deverão criar as condições para que, na medida das responsabilidades
de cada órgão, seja assegurada a tomada de medidas ponderadas e eficientes e, de igual modo, para que os vários órgãos da sociedade
atuem de forma harmoniosa, articulada e com a informação adequada ao exercício das respetivas funções.

I.3.1.

Os estatutos ou outras vias equivalentes adotadas pela sociedade devem estabelecer
mecanismos para garantir que, dentro dos limites da legislação aplicável, seja
permanentemente assegurado aos membros dos órgãos de administração e de
fiscalização o acesso a toda a informação e colaboradores da sociedade para a avaliação
do desempenho, da situação e das perspetivas de desenvolvimento da sociedade,
incluindo, designadamente, as atas, a documentação de suporte às decisões tomadas,
as convocatórias e o arquivo das reuniões do órgão de administração executivo,
sem prejuízo do acesso a quaisquer outros documentos ou pessoas a quem possam
ser solicitados esclarecimentos.

Adotado

18 e 21.2

Cada órgão e comissão da sociedade deve assegurar, atempada e adequadamente, o fluxo
de informação, desde logo das respetivas convocatórias e atas, necessário ao exercício das
competências legais e estatutárias de cada um dos restantes órgãos e comissões.

Adotado

18 e 21.2

I.3.2.

I.4. Conflitos de interesses
Princípio

Deve ser prevenida a existência de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias
e a sociedade. Deve garantir‑se que o membro em conflito não interfere no processo de decisão.

I.4.1.

Deve ser imposta a obrigação de os membros dos órgãos e comissões societárias
informarem pontualmente o respetivo órgão ou comissão sobre os factos que possam
constituir ou dar causa a um conflito entre os seus interesses e o interesse social.

Adotado

21

Deverão ser adotados procedimentos que garantam que o membro em conflito não
interfere no processo de decisão, sem prejuízo do dever de prestação de informações
e esclarecimentos que o órgão, a comissão ou os respetivos membros lhe solicitarem.

Adotado

21

I.4.2.

I.5. Transações com partes relacionadas
Princípio

Pelos potenciais riscos que comportam, as transações com partes relacionadas devem ser justificadas pelo interesse da sociedade
e realizadas em condições de mercado, sujeitando‑se a princípios de transparência e a adequada fiscalização.
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O órgão de administração deve definir, com parecer prévio e vinculativo do órgão de
fiscalização, o tipo, o âmbito e o valor mínimo, individual ou agregado, dos negócios com
partes relacionadas que: (i) requerem a aprovação prévia do órgão de administração (ii)
e os que, por serem de valor mais elevado, requerem, ainda, um parecer prévio favorável
do órgão de fiscalização.

Adotado

38, 89 e 91

O órgão de administração deve, pelo menos de seis em seis meses, comunicar ao órgão
de fiscalização todos os negócios abrangidos pela Recomendação I.5.1.

Adotado

91

Recomendações constantes do código do IPCG
I.5.1.

I.5.2.

II. Acionistas e assembleia geral
Princípio II.A.

O adequado envolvimento dos acionistas no governo societário constitui um fator positivo de governo societário, enquanto
instrumento para o funcionamento eficiente da sociedade e para a realização do fim social.

Princípio II.B.

A sociedade deve promover a participação pessoal dos acionistas nas reuniões da Assembleia Geral, enquanto espaço
de comunicação dos acionistas com os órgãos e comissões societários e de reflexão sobre a sociedade.

Princípio II.C.

A sociedade deve ainda permitir a participação dos acionistas na Assembleia Geral por meios telemáticos, o voto por correspondência
e, em particular, o voto eletrónico, salvo quando tal se mostre desproporcional tendo em conta, designadamente, os custos associados.

II.1.

A sociedade não deve fixar um número excessivamente elevado de ações necessárias para
conferir direito a um voto, devendo explicitar no relatório de governo a sua opção sempre
que a mesma implique desvio ao princípio de que a cada ação corresponde um voto.

Adotado

12

A sociedade não deve adotar mecanismos que dificultem a tomada de deliberações
pelos seus acionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo superior
ao previsto por lei.

Adotado

14

II.3.

A sociedade deve implementar meios adequados para o exercício do direito de voto
por correspondência, incluindo por via eletrónica.

Adotado

12

II.4.

A sociedade deve implementar meios adequados para a participação dos acionistas
na assembleia por meios telemáticos.

Não
adotado

-

II.5.

Os estatutos da sociedade que prevejam a limitação do número de votos que podem ser
detidos ou exercidos por um único acionista, de forma individual ou em concertação com
outros acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de cinco em cinco anos, seja
sujeita a deliberação pela assembleia geral a alteração ou a manutenção dessa disposição
estatutária – sem requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e que, nessa
deliberação, se contam todos os votos emitidos sem que aquela limitação funcione.

n.a.

5 e 13

Não devem ser adotadas medidas que determinem pagamentos ou a assunção de
encargos pela sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição
do órgão de administração e que se afigurem suscetíveis de prejudicar o interesse
económico na transmissão das ações e a livre apreciação pelos acionistas do desempenho
dos administradores.

Adotado

4

II.2.

II.6.

III. Administração não executiva e fiscalização
Princípio III.A.

Os membros de órgãos sociais com funções de administração não executiva e de fiscalização devem exercer, de modo efetivo
e criterioso, uma função fiscalizadora e de desafio à gestão executiva para a plena realização do fim social, devendo tal atuação
ser complementada por comissões em áreas centrais do governo da sociedade.

Princípio III.B.

A composição do órgão de fiscalização e o conjunto dos administradores não executivos devem proporcionar à sociedade uma
equilibrada e adequada diversidade de competências, conhecimentos e experiências profissionais.

Princípio III.C.

O órgão de fiscalização deve desenvolver uma fiscalização permanente da administração da sociedade, também numa perspetiva
preventiva, acompanhando a atividade da sociedade e, em particular, as decisões de fundamental importância para a sociedade.
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n.a.

17 e 18

O número de membros não executivos do órgão de administração, bem como o número de
membros do órgão de fiscalização e o número de membros da comissão para as matérias
financeiras deve ser adequado à dimensão da sociedade e à complexidade dos riscos
inerentes à sua atividade, mas suficiente para assegurar com eficiência as funções que lhes
estão cometidas.

Adotado

17 e 18

III.3.

Em todo o caso, o número de administradores não executivos deve ser superior ao de
administradores executivos.

Adotado

17 e 18

III.4.

Cada sociedade deve incluir um número não inferior a um terço mas sempre plural, de
administradores não executivos que cumpram os requisitos de independência. Para efeitos
desta recomendação, considera‑se independente a pessoa que não esteja associada
a qualquer grupo de interesses específicos na sociedade, nem se encontre em alguma
circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente
em virtude de:
i.	Ter exercido durante mais de doze anos, de forma contínua ou intercalada, funções
em qualquer órgão da sociedade;
ii.	Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre
em relação de domínio ou de grupo nos últimos três anos;
iii.	Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial
significativa com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre
em relação de domínio ou de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio,
administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva;
iv.	Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com
ela se encontre em relação de domínio ou de grupo para além da remuneração
decorrente do exercício das funções de administrador;
v.	Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até
ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, de administradores da sociedade,
de administradores de pessoa coletiva titular de participação qualificada
na sociedade ou de pessoas singulares titulares direta ou indiretamente
de participação qualificada;
vi.	Ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular
de participações qualificadas.

Adotado(1)

Adotado

O disposto no parágrafo (i) da recomendação III.4 não obsta à qualificação de um novo
administrador como independente se, entre o termo das suas funções em qualquer órgão
da sociedade e a sua nova designação, tiverem entretanto decorrido pelo menos três anos
(cooling‑off period).

n.a.

17 e 18

Os administradores não‑executivos devem participar na definição, pelo órgão de
administração, da estratégia, principais políticas, estrutura empresarial e decisões que
devam considerar‑se estratégicas para a sociedade em virtude do seu montante ou risco,
bem como na avaliação do cumprimento destas.

Adotado

21

n.a.

15

Recomendações constantes do código do IPCG
III.1.

III.2.

III.5.

III.6.

III.7.

Sem prejuízo das funções legais do presidente do Conselho de Administração, se este
não for independente, os administradores independentes devem designar entre si um
coordenador (lead independent director) para, designadamente, (i) atuar, sempre que
necessário, como interlocutor com o presidente do Conselho de Administração e com
os demais administradores, (ii) zelar por que disponham do conjunto de condições e
meios necessários ao desempenho das suas funções; e (iii) cooderná‑los na avaliação
do desempenho pelo órgão de administração prevista na recomendação V.1.1.

O conselho geral e de supervisão deve, no quadro das suas competências legais e
estatutárias, colaborar com o Conselho de Administração executivo na definição da
estratégia, principais políticas, estrutura empresarial e decisões que devam considerar‑se
estratégicas para a sociedade, em virtude do seu montante ou risco, bem como na avaliação
do cumprimento destas.
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Com respeito pelas competências que lhe são conferidas por lei, o órgão de fiscalização
deve, em especial, acompanhar, avaliar e pronunciar‑se sobre as linhas estratégicas
e a política de risco definidas pelo órgão de administração.

Adotado

35 e 38

As sociedades devem constituir comissões internas especializadas adequadas à sua
dimensão e complexidade, abrangendo, separada ou cumulativamente, as matérias
de governo societário, de remunerações e avaliação do desempenho, e de nomeações.

Adotado

21, 29 e 66

Os sistemas de gestão de riscos, de controlo interno e de auditoria interna devem ser
estruturados em termos adequados à dimensão da sociedade e à complexidade dos riscos
inerentes à sua atividade.

Adotado

54

O órgão de fiscalização e a comissão para as matérias financeiras devem fiscalizar a eficácia
dos sistemas e de gestão de riscos, de controlo interno e de auditoria interna e propor os
ajustamentos que se mostrem necessários.

38, 50 a 52 (vide para
ponto 52 subcapítulo 2.7.1.
Descrição do processo de
Adotado
gestão de Risco, capítulo 2.7.
Gestão de Riscos, páginas 56
a 61 deste Relatório)

O órgão de fiscalização deve pronunciar‑se sobre os planos de trabalho e os recursos
afetos aos serviços de controlo interno, incluindo controlo de cumprimento das normas
aplicadas à sociedade (serviços de compliance) e de auditoria interna, e devem ser
destinatários dos relatórios realizados por estes serviços, pelo menos quando estejam em
causa matérias relacionadas com a prestação de contas, a identificação ou a resolução de
conflitos de interesses e a detecção de potenciais irregularidades.

Adotado

Recomendações constantes do código do IPCG
III.8.

III.9.

III.10.

III.11.

III.12.

37, 38, 50, 51 e 55

IV. Administração executiva
Princípio IV.A.

Como forma de aumentar a eficiência e a qualidade do desempenho do órgão de administração e o adequado fluxo de
informação para este órgão, a gestão corrente da sociedade deve pertencer a administradores executivos com as qualificações,
competências e a experiência adequadas à função. À administração executiva compete gerir a sociedade, prosseguindo os
objetivos da sociedade e visando contribuir para o seu desenvolvimento sustentável.

Princípio IV.B.

Na determinação do número de administradores executivos, devem ser ponderados, além dos custos e da desejável agilidade de
funcionamento da administração executiva, a dimensão da empresa, a complexidade da sua atividade e a sua dispersão geográfica.

IV.1.

O órgão de administração deve aprovar, através de regulamento interno ou mediante
via equivalente, o regime de atuação dos executivos e do exercício por estes de funções
executivas em entidades fora do grupo

Adotado

26

O órgão de administração deve assegurar que a sociedade atua de forma consentânea
com os seus objetivos e não deve delegar poderes, designadamente, no que respeita a: i)
definição da estratégia e das principais políticas da sociedade; ii) organização e coordenação
da estrutura empresarial; iii) matérias que devam ser consideradas estratégicas em virtude
do seu montante, risco ou características especiais.

Adotado

21

O órgão de administração deve fixar objetivos em matéria de assunção de riscos e zelar
pela sua prossecução.

21, 50 e 52 (vide para
ponto 52 subcapítulo 2.7.1.
Descrição do processo de
Adotado
gestão de Risco, capítulo 2.7.
Gestão de Riscos, páginas 56
a 61 deste Relatório)

O órgão de fiscalização deve organizar‑se internamente, implementando mecanismos
e procedimentos de controlo periódico com vista a garantir que os riscos efetivamente
incorridos pela sociedade são consistentes com os objetivos fixados pelo órgão
de administração.

38, 50 a 52 (vide para
ponto 52 subcapítulo 2.7.1.
Descrição do processo de
Adotado
gestão de Risco, capítulo 2.7.
Gestão de Riscos, páginas 56
a 61 deste Relatório)

IV.2.

IV.3.

IV.4.
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Adoção

Pontos do capítulo 5
- Governo societário

V. Avaliação de Desempenho, Remunerações e Nomeações
V.1. Avaliação Anual de Desempenho
Princípio

A sociedade deve promover a avaliação do desempenho do órgão executivo e dos seus membros individualmente e ainda
do desempenho global do órgão de administração e das comissões especializadas constituídas no seu seio.

V.1.1.

O órgão de administração deve avaliar anualmente o seu desempenho, bem como o
desempenho das suas comissões e dos administradores delegados, tendo em conta o
cumprimento do plano estratégico da sociedade e do orçamento, a gestão de riscos, o seu
funcionamento interno e o contributo de cada membro para o efeito, e o relacionamento
entre órgãos e comissões da sociedade.

Adotado

21.1, 21.4, 24, 29.2, 66, 70 e 71

O órgão de fiscalização deve fiscalizar a administração da sociedade e, em particular, avaliar
anualmente o cumprimento do plano estratégico da sociedade e do orçamento, a gestão
de riscos, o funcionamento interno do órgão de administração e das suas comissões, bem
como o relacionamento entre órgãos e comissões da sociedade.

Adotado

24, 35 e 38

A política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização
deve permitir à sociedade atrair, a um custo economicamente justificável pela sua situação,
profissionais qualificados, induzir o alinhamento de interesses com os dos acionistas
— tomando em consideração a riqueza efetivamente criada pela sociedade, a situação
económica e a do mercado — e constituir um fator de desenvolvimento de uma cultura
de profissionalização, de promoção do mérito e de transparência na sociedade.

-

-

V.1.2.

V.2. Remunerações
Princípio

V.2.1.

A fixação das remunerações deve competir a uma comissão, cuja composição assegure
a sua independência em face da administração.

Adotado

66 e 67

V.2.2.

A comissão de remunerações deve aprovar, no início de cada mandato, fazer executar e
confirmar, anualmente, a política de remuneração dos membros dos órgãos e comissões
da sociedade, no âmbito da qual sejam fixadas as respetivas componentes fixas, e, quanto
aos administradores executivos ou administradores pontualmente investidos de tarefas
executivas, caso exista componente variável da remuneração, os respetivos critérios de
atribuição e de mensuração, os mecanismos de limitação, os mecanismos de diferimento
do pagamento da remuneração e os mecanismos de remuneração baseados em opções
ou ações da própria sociedade.

Adotado

69 a 74

V.2.3.

V.2.4.

A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização
a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, deverá conter adicionalmente:
i.	A remuneração total discriminada pelos diferentes componentes, a proporção
relativa da remuneração fixa e da remuneração variável, uma explicação do
modo como a remuneração total cumpre a política de remuneração adotada,
incluindo a forma como contribui para o desempenho da sociedade a longo prazo,
e informações sobre a forma como os critérios de desempenho foram aplicados;
ii. As remunerações provenientes de sociedades pertencentes ao mesmo grupo;
iii.	O número de ações e de opções sobre ações concedidas ou oferecidas, e as
principais condições para o exercício dos direitos, incluindo o preço e a data desse
exercício e qualquer alteração dessas condições;
iv.	Informações sobre a possibilidade de solicitar a restituição de uma remuneração
variável;
v.	Informações sobre qualquer afastamento do procedimento de aplicação da política
de remuneração aprovada, incluindo a explicação da natureza das circunstâncias
excecionais e a indicação dos elementos específicos objeto de derrogação;
vi.	Informações quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos
à cessação de funções de administradores.
Para cada mandato, a comissão de remunerações deve igualmente aprovar o regime
de pensões dos administradores, se os estatutos as admitirem, e o montante máximo de
todas as compensações a pagar ao membro de qualquer órgão ou comissão da sociedade
em virtude da respetiva cessação de funções.

69 a 75, 77 e 79

Adotado

78
85

69 e 72
69 e 77

69 e 80

n.a.

76 e 80
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A fim de prestar informações ou esclarecimentos aos acionistas, o presidente ou, no
seu impedimento, outro membro da comissão de remunerações deve estar presente na
assembleia geral anual e em quaisquer outras se a respetiva ordem de trabalhos incluir
assunto conexo com a remuneração dos membros dos órgãos e comissões da sociedade
ou se tal presença tiver sido requerida por acionistas.

Adotado

69

Dentro das limitações orçamentais da sociedade, a comissão de remunerações deve
poder decidir livremente a contratação, pela sociedade, dos serviços de consultadoria
necessários ou convenientes para o exercício das suas funções. A Comissão de
remunerações deve assegurar que os serviços são prestados com independência e que
os respetivos prestadores não serão contratados para a prestação de quaisquer outros
serviços à própria sociedade ou a outras que com ela se encontrem em relação de domínio
ou de grupo sem autorização expressa da Comissão.

Adotado

67

Recomendações constantes do código do IPCG
V.2.5.

V.2.6.

V.3. Remuneração dos Administradores
Princípio

Os administradores devem receber uma compensação:
i.	que remunere adequadamente a responsabilidade assumida, a disponibilidade e a competência colocadas
ao serviço da sociedade;
ii.	que garanta uma atuação alinhada com os interesses de longo prazo dos acionistas, bem como de outros que estes
expressamente definam; e
iii. que premeie o desempenho.

V.3.1.

Tendo em vista o alinhamento de interesses entre a sociedade e os administradores
executivos, uma parte da remuneração destes deve ter natureza variável que reflita o
desempenho sustentado da sociedade e não estimule a assunção de riscos excessivos.

Adotado

69, 70 e 71

Uma parte significativa da componente variável deve ser parcialmente diferida no tempo,
por um período não inferior a três anos, associando‑a à confirmação da sustentabilidade do
desempenho, nos termos definidos em regulamento interno da sociedade.

Adotado

72

Quando a remuneração variável compreender opções ou outros instrumentos direta ou
indiretamente dependentes do valor das ações, o início do período de exercício deve ser
diferido por um prazo não inferior a três anos.

n.a.

85

Quando a remuneração variável compreender opções ou outros instrumentos direta ou
indiretamente dependentes do valor das ações, o início do período de exercício deve ser
diferido por um prazo não inferior a três anos.

n.a.

85

V.3.2.

V.3.4.

V.3.5.

A remuneração dos administradores não executivos não deve incluir nenhuma
componente cujo valor dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor.

Adotado

69 e 70

V.3.6.

A sociedade deve estar dotada dos instrumentos jurídicos adequados para que a cessação
de funções antes do termo do mandato não origine, direta ou indiretamente, o pagamento
ao administrador de quaisquer montantes além dos previstos na lei, devendo explicitar os
instrumentos jurídicos adotados no relatório de governo da sociedade.

Adotado

83

V.4. Nomeações
Princípio

Independentemente do modo de designação, o perfil, conhecimentos e currículo dos membros dos órgãos sociais e dos quadros
dirigentes devem adequar‑se à função a desempenhar.

V.4.1.

A sociedade deve, nos termos que considere adequados, mas de forma suscetível de
demonstração, promover que as propostas para eleição dos membros dos órgãos
sociais sejam acompanhadas de fundamentação a respeito da adequação do perfil,
conhecimentos e currículo à função a desempenhar por cada candidato.

Adotado

19, 21.4 e 29.2

A não ser que a dimensão da sociedade o não justifique, a função de acompanhamento
e apoio às designações de quadros dirigentes deve ser atribuída a uma comissão
de nomeações.

Adotado

21.4 e 29.2

Esta comissão inclui uma maioria de membros não executivos independentes.

Adotado

29.2

V.4.2.

V.4.3.
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V.4.4.

A comissão de nomeações deve disponibilizar os seus termos de referência e deve
induzir, na medida das suas competências, processos de seleção transparentes que
incluam mecanismos efetivos de identificação de potenciais candidatos, e que sejam
escolhidos para proposta os que apresentem maior mérito, melhor se adequem às
exigências da função e promovam, dentro da organização, uma diversidade adequada
incluindo de género.

Adoção

Pontos do capítulo 5
- Governo societário

Adotado

21.4 e 29.2

VI. Gestão de risco
Princípio

Tendo por base a estratégia de médio e longo prazo, a sociedade deverá instituir um sistema de gestão e controlo de risco
e de auditoria interna que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida.

VI.1.
O órgão de Administração deve debater e aprovar o plano estratégico e a política de risco
da sociedade, que inclua a definição de níveis de risco considerados aceitáveis.

21, 50, 52 e 54 (vide para os
pontos 52 e 54 subcapítulo
2.7.1. Descrição do processo
Adotado
de gestão de Risco, capítulo
2.7. Gestão de Riscos, páginas
56 a 61 deste Relatório)

Tendo por base a sua política de risco, a sociedade deve instituir um sistema de gestão de
riscos, identificando (i) os principais riscos a que se encontra sujeita no desenvolvimento
da sua atividade, (ii) a probabilidade de ocorrência dos mesmos e o respetivo impacto,
(iii) os instrumentos e medidas a adotar tendo em vista a respetiva mitigação, (iv) os
procedimentos de monitorização, visando o seu acompanhamento e (v) o procedimento
de fiscalização, avaliação periódica e de ajustamento do sistema.

50 a 55 (vide para os pontos
52 a 54 sub‑capítulo 2.7.1.
Descrição do processo de
gestão do Risco, e subcapítulo
Adotado 2.7.2. Identificação de Riscos
(Matriz de Risco) e resposta
CTT capítulo 2.7. Gestão de
Riscos, páginas 56 a 61 deste
Relatório)

A sociedade deve avaliar anualmente o grau de cumprimento interno e o desempenho
do sistema de gestão de riscos, bem como a perspetiva de alteração do quadro de risco
anteriormente definido.

21, 50, 52 e 54 (vide para os
pontos 52 e 54 subcapítulo
2.7.1. Descrição do processo
Adotado
de gestão de Risco, capítulo
2.7. Gestão de Riscos, páginas
56 a 61 deste Relatório)

VI.2.

VI.3.

VII. Informação financeira
VII.1. Informação financeira
Princípio VII.A.

O órgão de fiscalização deve, com independência e de forma diligente, assegurar‑se de que o órgão de administração cumpre as suas
responsabilidades na escolha de políticas e critérios contabilísticos apropriados e no estabelecimento de sistemas adequados para o
reporte financeiro, para a gestão de riscos, para o controlo interno e para a auditoria interna.

Princípio VII.B.

O órgão de fiscalização deve promover uma adequada articulação entre os trabalhos da auditoria interna e da revisão legal de contas.

VII.1.1.

O regulamento interno do órgão de fiscalização deve impor que este fiscalize a adequação
do processo de preparação e de divulgação de informação financeira pelo órgão de
administração, incluindo a adequação das políticas contabilísticas, das estimativas,
dos julgamentos, das divulgações relevantes e sua aplicação consistente entre exercícios,
de forma devidamente documentada e comunicada.

Adotado

VII.2. Revisão legal de contas e fiscalização
Princípio

Cabe ao órgão de fiscalização estabelecer e monitorizar procedimentos formais, claros e transparentes sobre a forma de seleção
e relacionamento da sociedade com o revisor oficial de contas, e sobre a fiscalização do cumprimento por este das regras
de independência que a lei e as normas profissionais lhe impõem.

38
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Adoção

Pontos do capítulo 5
- Governo societário

Através de regulamento interno, o órgão de fiscalização deve definir:
i. Os critérios e o processo de seleção do revisor oficial de contas;
ii. A metodologia de comunicação da sociedade com o revisor oficial de contas;
iii.	Os procedimentos de fiscalização destinados a assegurar a independência
do revisor oficial de contas;
iv.	Os serviços distintos de auditoria que não podem ser prestados pelo revisor
oficial de contas.

Adotado

37 e 38

O órgão de fiscalização deve ser o principal interlocutor do revisor oficial de contas
na sociedade e o primeiro destinatário dos respetivos relatórios, competindo‑lhe,
designadamente, propor a respetiva remuneração e zelar para que sejam asseguradas,
dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços.

Adotado

38

O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o trabalho realizado pelo revisor oficial
de contas, a sua independência e adequação para o exercício das funções e propor ao órgão
competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços
sempre que se verifique justa causa para o efeito.

Adotado

38 e 45

O revisor oficial de contas deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das
políticas e sistemas de remunerações dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos
mecanismos de controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização.

Adotado

38

O revisor oficial de contas deve colaborar com o órgão de fiscalização, prestando‑lhe
imediatamente informação sobre quaisquer irregularidades relevantes para o
desempenho das funções do órgão de fiscalização que tenha detetado, bem como
quaisquer dificuldades com que se tenha deparado no exercício das suas funções.

Adotado

38

Recomendações constantes do código do IPCG
VII.2.1.

VII.2.2.

VII.2.3.

VII.2.4.

VII.2.5.
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Comply or Explain
Recomendação II.4
“A sociedade deve implementar meios adequados
para a participação dos acionistas na assembleia por
meios telemáticos”
Ainda que a Sociedade não disponibilize a participação
por meios telemáticos nas assembleias gerais aos
seus acionistas, encontram‑se implementados os
meios adequados para uma participação ativa e sem
dificuldades de todos os seus acionistas nas mesmas,
nomeadamente, a possibilidade de votarem, também,
por correspondência ou através de voto eletrónico,
com efeitos materialmente equivalentes a uma
participação por meios telemáticos.
Não obstante essa possibilidade, que se encontra
consagrada nos Estatutos da Sociedade desde a sua
privatização, e de acordo com o que tem vindo a ser a
prática nas últimas assembleias gerais da Sociedade,
a votação por via eletrónica nunca foi exercida. Alguns
acionistas votaram por correspondência nas primeiras
assembleias gerais realizadas após a privatização,
não se tendo verificado a utilização deste tipo de
participação recentemente.
Sem prejuízo de uma futura implementação dos meios
técnicos para a participação por via telemática nas
assembleias gerais, os CTT consideram que os custos
de implementação duma solução desta natureza
seriam desproporcionais face à provável adesão que a
participação através destes meios poderia ter por parte
dos acionistas, tendo presente a clara preferência por
parte dos mesmos pela participação presencial ou
através de representação nos termos legais, conforme
a prática tem revelado nas últimas assembleias gerais.
Motivo pelo qual a Sociedade considera adequados os
meios que disponibiliza atualmente para a participação
dos acionistas nas assembleias gerais da Sociedade,
nomeadamente através de voto eletrónico, em linha
com os princípios de bom governo das sociedades e
materialmente equivalente ao cumprimento desta
Recomendação.
(1)

Recomendação III.4

“Cada sociedade deve incluir um número não inferior
a um terço mas sempre plural, de administradores
não executivos que cumpram os requisitos de
independência. Para efeitos desta recomendação,
considera‑se independente a pessoa que não esteja
associada a qualquer grupo de interesses específicos
na sociedade, nem se encontre em alguma

circunstância suscetível de afetar a sua isenção de
análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:
i.	Ter exercido durante mais de doze anos, de forma
contínua ou intercalada, funções em qualquer
órgão da sociedade;
ii.	Ter sido colaborador da sociedade ou de
sociedade que com ela se encontre em relação
de domínio ou de grupo nos últimos três anos;
iii.	Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou
estabelecido relação comercial significativa com
a sociedade ou com sociedade que com esta se
encontre em relação de domínio ou de grupo, seja
de forma direta ou enquanto sócio, administrador,
gerente ou dirigente de pessoa coletiva;
iv.	Ser beneficiário de remuneração paga pela
sociedade ou por sociedade que com ela se
encontre em relação de domínio ou de grupo para
além da remuneração decorrente do exercício das
funções de administrador;
v.	Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente
ou afim na linha reta e até ao 3.º grau, inclusive,
na linha colateral, de administradores da
sociedade, de administradores de pessoa coletiva
titular de participação qualificada na sociedade
ou de pessoas singulares titulares direta ou
indiretamente de participação qualificada;
vi.	Ser titular de participação qualificada ou
representante de um acionista titular de
participações qualificadas.”
Ainda que não exista total coincidência de critérios
para aferição da independência dos membros
não‑executivos do Conselho de Administração, entre,
por um lado, o Regulamento da CMVM n.º 4/2013
(Ponto 18.1 do Anexo I ao referido Regulamento) o qual,
no caso dos membros do Conselho de Administração
que são igualmente membros da Comissão de
Auditoria, remete para o CSC, e, por outro lado, o
Código IPCG que refere, genericamente, requisitos
de independência sem remissão expressa para o
regime do CSC quanto aos membros da Comissão
de Auditoria, a Sociedade cumpre amplamente a
Recomendação III.4 do Código do IPCG na medida
em que, de acordo com os critérios definidos para
efeitos desta Recomendação, 54% da totalidade dos
seus Administradores são independentes sendo esta
percentagem de 87,5% quando aferida unicamente
em função dos seus administradores não‑executivos.
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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

-

G-3

Nome da organização

-

G-4

Principais marcas, produtos e/ou serviços

-

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

168

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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Indicador
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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

-

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

169

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

-

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
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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

173, 176

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

176

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

176

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

168

G-39

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

170, 182

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

168, 170

ODS 5
ODS 16

G-41

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

181

ODS 16

G-43

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

194

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

182

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

194

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

194

G-49

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

194

Governação

ODS 16
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Descrição

Pág(s)

ODS

G-51

Políticas de remuneração dos membros da governação e dos executivos
seniores

179, 209

G-52

Processo adotado para a determinação da remuneração

179, 209

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

202

ODS 16

G-56

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

180

ODS 16

G-57

Mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar
orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a legislação, 180
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

180

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

-

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

-

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

167, 169

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

-

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

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

-

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

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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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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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
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

-

PR5

Resultados de inquéritos de satisfação do cliente

-

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

-

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

-

Privacidade do Cliente

PR8

ODS 16

Conformidade
PR9

Meio ambiente
Consumo de Materiais
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

-

ODS7
ODS 12

Energia
EN3
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EN4

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

-

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

-

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)

-

EN16

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

-

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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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

-

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

-

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

-

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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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”)

