Move‑nos
crescer
Crescer o universo do nosso negócio,
acompanhando as necessidades dos
nossos clientes com soluções inovadoras
de encomendas e logística.
Move‑nos a evolução.

151,2M€ 37,3 M 30,7M€
Rendimentos
Operacionais
Recorrentes
Expresso
e Encomendas

Tráfego de
Expresso e
Encomendas
(Milhões de Objetos)

Investimento
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2. Enquadramento
Estratégico
2.1.
Enquadramento
Económico, Setorial
e Regulatório
2.1.1. Enquadramento
económico
Internacional
Em 2018 a economia mundial continuou a expandir‑se
a um bom ritmo, num quadro de manutenção de
condições favoráveis nos mercados financeiros e de
trabalho e de níveis elevados da confiança dos agentes
económicos das principais economias avançadas.
Ao longo do ano, assistiu‑se, contudo, a um aumento
do protecionismo comercial e alguns focos de
turbulência financeira em economias emergentes mais
vulneráveis, num quadro de normalização da política
monetária nos EUA e de um menor apetite ao risco
pelos investidores internacionais.
As previsões do FMI para a economia mundial apontam
para uma ligeira desaceleração do crescimento em
2018 (3,7%, que compara com 3,8% em 2017). Esta
evolução resultou do efeito conjunto da desaceleração
do crescimento tanto nas economias avançadas
(2,3% em 2018, comparativamente a 2,4% em 2017)
como nas economias de mercado emergentes e
em desenvolvimento (4,6% em 2018, 4,7% em 2017).
Na área do euro, a atividade deverá ter registado
um abrandamento mais acentuado em 2018 (de 2,4%
para 1,8%), refletindo a evolução nas quatro maiores
economias da área: Alemanha (de 2,5% para 1,5%),
França (de 2,3% para 1,5%), Itália (de 1,6% para 1,0%)
e Espanha (de 3,0% para 2,5%).
O comércio mundial desacelerou de forma
mais pronunciada do que a atividade económica
(de 5,3% para 4,0%). Esta evolução reflete a
moderação da atividade económica nas economias
avançadas, nomeadamente, no que concerne ao
investimento e às exportações. O aumento das tarifas
sobre as importações dos EUA, em particular sobre as
oriundas da China, e respetivas medidas de retaliação,
afetaram os fluxos de comércio entre estes países.
Neste contexto, a procura externa dirigida à economia

portuguesa deverá ter desacelerado de forma
pronunciada em 2018 (de 4,6% para 3,4%), refletindo
o forte abrandamento das importações dentro
da área do euro.
As pressões inflacionistas mantiveram‑se em geral
contidas nas economias avançadas, tendo subido
ligeiramente nos Estados Unidos de América.
Nas economias emergentes as pressões inflacionistas
foram atenuadas pela descida do preço do petróleo.
A evolução das taxas de câmbio do euro em 2018
pautou‑se essencialmente por uma tendência de
apreciação das moedas das economias avançadas,
especialmente do dólar norte‑americano, e de
depreciação das moedas das economias de mercado
emergentes, com exceção da moeda chinesa.
As condições monetárias e financeiras na área do euro
mantiveram‑se acomodatícias. A nível global, nos
mercados financeiros registaram‑se diversos picos
de volatilidade, associados ao anúncio e aplicação
de medidas protecionistas pelos EUA, à revisão
das perspetivas para o crescimento global e ao ciclo
de normalização da política monetária nos EUA.
O preço do petróleo apresentou alguma volatilidade
ao longo de 2018. Nos primeiros nove meses do
ano apresentou uma tendência ascendente, tendo
atingido 81,03 USD/barril em outubro. Esta evolução
ocorreu num contexto de crescimento continuado
da procura e de algumas restrições do lado da oferta,
tais como o colapso da produção na Venezuela e
as expetativas de redução das exportações do Irão
associadas à reintrodução de sanções sobre este país.
O crescimento significativo da produção nos EUA,
o maior nível de existências e a revisão em baixa das
perspetivas de crescimento da economia mundial,
traduziram‑se numa queda do preço do petróleo nos
últimos meses do ano, tendo atingindo 57,36 USD/barril
em dezembro.

Nacional
Segundo as Contas Nacionais Trimestrais e Anuais
Preliminares de 2018 do INE, o PIB registou um
crescimento de 2,1% em 2018 (2,8% em 2017).
Esta evolução resultou do contributo mais negativo
da procura externa líquida (-0,7 face a -0,3 p.p. em 2017),
verificando‑se uma desaceleração das exportações
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de bens e serviços (de 7,8% em 2017 para 3,7%), mais
acentuada que a das importações de bens e serviços
(de 8,1% para 4,9% em 2018). Resultou também do
contributo positivo menos intenso da procura interna
(de 3,1% para 2,8% em 2018), refletindo o crescimento
menos acentuado do investimento (de 9,2% para 5,6%
em 2018). O consumo privado acelerou de 2,3% para 2,5%.
A inflação, medida pela taxa de variação do Índice
Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC),
situou‑se em 1,2% em 2018 (1,6% em 2017).
A diminuição da taxa entre 2017 e 2018 foi influenciada
pelo comportamento da inflação subjacente e
pela evolução negativa dos preços dos produtos
alimentares não transformados. O aumento dos
preços dos produtos energéticos não foi suficiente
para evitar a diminuição da taxa em 2018. Verificou‑se,
tal como ocorrido nos anos anteriores, um crescimento
médio anual mais elevado dos preços dos serviços que
o observado para os preços dos bens.

2,3%

Em 2018 a situação no mercado de trabalho melhorou.
Embora o aumento do emprego total tenha sido
inferior ao verificado no ano anterior (2,3% em 2018
contra 3,3% em 2017), mesmo assim superior ao
crescimento do PIB, a taxa de desemprego situou‑se
em 7,0%, o valor mais baixo desde 2004 e menos 1,9
pontos percentuais do que em 2017.

Emprego total
em 2018

2.1.2. Enquadramento setorial

Situação no mercado
de trabalho

Na linha do que vem acontecendo nos últimos anos,
a diversificação cada vez maior no setor postal continua

a ser uma tendência, com o peso do negócio postal
a diminuir no total das receitas. Em contrapartida,
o segmento de Encomendas & Logística continua
a ser a principal alavanca de crescimento e os
Serviços Financeiros têm também contribuído para a
diversificação da receita (fonte: “Global Postal Industry
Report 2018” International Post Corporation).

Rendimentos por área de negócio
no setor postal
4%
15%

4%
16%

29%

35%

37%

47%

46%

44%

2012

2016

2017

6%
19%

Outros

Serviços Financeiros

Encomendas & Logística

Correio

Fonte: IPC “Global Postal Industry Report 2018”, relatório
desenvolvido pela International Post Corporation (IPC), que reúne
informação sobre 50 operadores postais a nível internacional.
Nota: A metodologia utilizada pelo IPC foi alterada no relatório
de 2018, inclui‑se por isso a informação referente a 2016 com
base na nova metodologia, a qual altera a informação constante
no Relatório de Gestão 2017 dos CTT.
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Correio
No segmento de correio, continua a fazer‑se sentir o
efeito de substituição eletrónica, tendo o tráfego postal
caído 4,6% em 2017 a nível internacional, uma queda
mais acentuada do que a média verificada na última
década, CAGR 2007-2017 de 3,6% (fonte: IPC).

No mercado nacional a tendência é a mesma,
verificando‑se uma queda de tráfego mais
acentuada no correio editorial e tendo acelerado
significativamente no correio transacional.

Evolução do tráfego do mercado de correio
em Portugal (2013-1S2018)
Milhões de objetos

CAGR 2013-2017
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Fonte: ANACOM, “ Serviços Postais – Informação Estatística – 1º Semestre de 2018” .

De forma a atenuar o efeito da queda generalizada do
tráfego na receita, os operadores postais continuam
a adotar estratégias de aumento dos preços, tendo
o preço do correio doméstico aumentado cerca de
7% anualmente entre 2012 e 2018 (CAGR) (fonte: IPC).
Perante este cenário, o contexto regulatório tem
vindo a tornar‑se mais flexível, especialmente na
Europa. Diversas medidas têm sido adotadas no
âmbito do Serviço Postal Universal como a redução
da velocidade de entrega (e.g. em 6 países, entre os
quais Noruega, Dinamarca e Suécia, o D+1 não está
incluído no Serviço Universal), redução da frequência
de entrega e menor exigência ao nível de indicadores
de qualidade. Adicionalmente, muitos governos têm
definidas medidas de compensação aos operadores
postais devido ao impacto das obrigações contratuais
na estrutura de custos dos mesmos (fonte: “Main
developments in the Postal Sector 2013-2016”,
Copenhagen Economics).
Perante este contexto tornou‑se notória a necessidade
de transformação. Por um lado, tem‑se verificado

o foco dos operadores postais na eficiência, tendo sido
comunicados e estando a ser implementados diversos
programas neste contexto que incluem muitas vezes
entre outras iniciativas a redução de redes de retalho e
a otimização de recursos. Por outro lado, o investimento
no setor aumentou consideravelmente nos últimos
anos, os operadores têm investido na modernização
das operações de correio, mas também na adaptação
das mesmas às necessidades e aumento da capacidade
exigido por outros negócios como o expresso
& encomendas e em aquisições de startups inovadoras.

Expresso e Encomendas
O mercado de expresso e encomendas continua
a demonstrar um forte crescimento tendo crescido
continuamente desde 2009. Nos últimos anos
observou‑se uma aceleração desta tendência,
tendo‑se verificado um aumento dos volumes em 2017
de cerca de 14%, tornando evidente o potencial deste
segmento (fonte: IPC). Embora ainda não existam
dados disponíveis para 2018, o sentimento é de que
a tendência se manteve.
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Crescimento médio do volume
de Expresso e Encomendas

O desenvolvimento do retalho online irá criar
oportunidades de crescimento para os operadores
de expresso e encomendas sendo as perspetivas
do mercado ibérico neste contexto muito positivas.

(% de variação face ao ano anterior)
14,3%

Em Portugal, cada vez mais portugueses têm acesso
à internet, prevendo‑se que em 2025 este grupo
represente mais de 90% da população, versus c.
75% em 2017, e que o número de portugueses que
realiza compras online aumente para cerca de 70%
da população (versus 34% em 2017) (fonte: “Economia
Digital em Portugal”, ACEPI/IDC, outubro de 2018).

8,4%

5,2%
2015

2016

2017

Fonte: IPC “Global Postal Industry Report 2018”, relatório
desenvolvido pela International Post Corporation (IPC),
que reúne informação sobre 50 operadores postais
a nível internacional.

Esta performance deve‑se essencialmente
às encomendas B2C, sendo expectável que este
crescimento se mantenha nos próximos anos uma
vez que se prevê que o comércio eletrónico tenha
um peso cada vez maior no retalho.
Especificamente na ibéria tem‑se sentido uma forte
evolução do volume de encomendas, tendo‑se
observado um crescimento de cerca de 11% em
Portugal no 1S2018 e cerca de 16% em Espanha em 2017
(fontes: Anacom e Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia respetivamente). No entanto, porque
o grau de penetração e‑commerce é ainda inferior ao
verificado internacionalmente (peso das vendas online
no total de vendas a retalho de 4% em Portugal e 5%
em Espanha versus 10% a nível mundial – 2017, fontes:
Eurostat e IPC) e porque o segmento B2B tem ainda um
peso relevante, o número de encomendas per capita
no sul da europa é ainda significativamente inferior ao
verificado noutras partes do continente, fazendo‑nos
por isso acreditar que existe um relevante potencial
de crescimento nos mercados onde os CTT atuam.

Encomendas domésticas de
Expresso e Encomendas per capita
(Itens per capita por ano)
22

12
10
6
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da Europa

Europa
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Europa
Ocidental

Norte
da Europa

Fonte: Copenhagen Economics, main developments
in the Postal Sector 2013-2016.

Quanto a Espanha, durante o ano de 2017 perto de 57%
dos seus habitantes realizou compras online, estando
este número longe do observado em mercados
europeus mais maduros como a Dinamarca, a Suécia
ou o Reino Unido em que esta percentagem está entre
80% e 81% (fonte: “European Ecommerce Report
2018 Edition”), sendo por isso expectável que a % de
e‑shoppers nesta geografia continue a crescer. As
vendas provenientes do e‑commerce cresceram 15%
em 2017 (fonte: “European Ecommerce Report 2018
Edition”) e espera‑se que até 2022 se verifique um CAGR
de 9% (fonte: “Digital Market Outlook: retail e‑commerce
sales CAGR in selected markets 2018-2022” Statista).
No que respeita à rentabilidade neste segmento,
a tendência de pressão nos preços continua a
verificar‑se, consequente da pressão concorrencial,
do crescente poder negocial de e‑sellers relevantes e
das expectativas dos e‑buyers de entregas sem custo.
Adicionalmente, os operadores têm aumentado a sua
base de custos para se adaptarem à nova realidade
e necessidades, nomeadamente aos desafios na
distribuição das encomendas B2C (e.g. conveniência
para o destinatário, flexibilidade para alterar local,
data e hora de entrega, tracking em tempo real, etc.).

Mercados Financeiros
Os mercados financeiros viveram um ano de 2018
de forma intensa, com correções bolsistas, um
aumento gradual dos prémios de risco da dívida das
empresas, subidas e descidas dos prémios de risco
soberano na periferia da área do euro, bem como
uma forte volatilidade do preço do petróleo. Tudo isto
ocorreu dentro de um contexto de maiores tensões
geopolíticas e comerciais e de retirada de incentivos
em matéria de política monetária.
É esperado que as condições financeiras sejam
um pouco menos favoráveis, assim como um
abrandamento do crescimento do emprego e um
enfraquecimento do crescimento do investimento
empresarial, consequência de um contexto de
crescimento da procura global mais baixo, restrições
de financiamento e cessação dos incentivos fiscais.
Fatores demográficos irão influenciar negativamente
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o crescimento do investimento em habitação,
de acordo com os especialistas do eurosistema
do Banco Central Europeu (BCE).

médio de -0,3% em 2018 e 2019, 0,0% em 2020 e 0,3%
em 2021. As expetativas do mercado quanto às taxas
de rendibilidade nominais das obrigações de dívida
pública a dez anos na área euro implicam um nível
médio de 1,1% em 2018, 1,4% em 2019, 1,7% em 2020
e 1,9% em 2021.

O BCE estima que as taxas de curto prazo, aferidas
pela EURIBOR a 3 meses, deverão situar‑se no nível

Evolução das taxas de rentabilidade de OTs (10 anos)
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Fonte: Bloomberg.

As perspetivas de normalização da política
monetária pelo BCE, com a redução do montante de
compras líquidas de ativos a partir do final de 2018
e a possibilidade de aumento das taxas de juro de
referência a partir de meados de 2019, apontam para
uma subida muito gradual das taxas de juro de mercado.
As taxas de juro permanecem inalteradas para 2018,
situando‑se a taxa de facilidade permanente de
depósitos em -0,40%, a taxa das operações principais
de refinanciamento em 0% e a taxa da facilidade
permanente de cedência de liquidez em 0,25%.
No campo das matérias‑primas, prevê‑se que o preço
do barril de petróleo bruto Brent diminua de USD 71,8

em 2018 para USD 67,5 em 2019 e para USD 65,9
em 2021. A taxa de câmbio média deverá apresentar
valores de USD 1,18 por euro em 2018 e de USD 1,14
por euro entre 2019 e 2021.
Com base nos atuais preços dos futuros do petróleo,
é expectável uma descida da inflação global nos
próximos meses. As medidas de inflação subjacente
permanecem, em geral, fracas, mas as pressões
internas sobre os custos continuaram a intensificar‑se
e a expandir‑se num contexto de níveis elevados
de utilização da capacidade produtiva e da crescente
restritividade dos mercados de trabalho, o que está
a impulsionar a subida dos salários.
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Fonte: BCE, Projeções macroeconómicas para a área do euro elaboradas por especialistas do Eurosistema – dezembro 2018.
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Em termos prospetivos, prevê‑se que a atividade
económica mundial desacelere em 2019 e se
mantenha estável nos dois anos seguintes, à medida
que as medidas de apoio de política se desvanecem
gradualmente e a China entra numa trajetória de
menor crescimento. Prevê‑se que as pressões
inflacionistas mundiais aumentem lentamente à
medida que a capacidade produtiva disponível diminui.
Os riscos para a atividade mundial encontram‑se
enviesados em sentido descendente.
O forte crescimento económico observado nos EUA,
a apreciação do dólar e o aumento das taxas de juro
pelo FED contribuíram também para a deterioração
das condições de financiamento em algumas
economias de mercado emergentes (EME), em
particular das que apresentam maiores desequilíbrios
macrofinanceiros e financiamento externo em dólares
(e.g. Turquia, Argentina e África do Sul).
Na área euro, especialmente em Itália com a
instauração de um procedimento dos défices
excessivos pela Comissão Europeia, poderá ocorrer
uma reavaliação adicional do prémio de risco, levando
ao reaparecimento de riscos de redenominação e
de fragmentação financeira e económica na área
do euro. O tema Brexit continua em cima da mesa,
a possibilidade de a saída do Reino Unido da União
Europeia ser efetivada sem um acordo (Hard Brexit)
constitui outro fator que poderá desencadear
turbulência nos mercados financeiros internacionais
e uma reavaliação do prémio de risco a nível global.

Sistema Bancário Português
O ano de 2018 começou com uma recuperação da
rendibilidade do sistema bancário, justificada pelo
contexto de um menor registo de perdas por imparidade
para crédito e de um aumento da eficiência operacional.
Os empréstimos non‑performing (NPL) continuaram
a diminuir e em contrapartida os rácios de cobertura
por imparidade continuaram a aumentar. Realça‑se
o facto de a liquidez se manter em níveis confortáveis.
Relativamente ao rácio de fundos próprios totais,
notou‑se um reforço justificado pela emissão de
instrumentos de dívida elegíveis para fundos próprios.
Embora exista um enquadramento macroeconómico
e financeiro favorável e de valorização dos ativos
imobiliários, o sistema bancário português continua,
no curto/médio prazo, condicionado pelas baixas taxas
de juro na zona euro, pelo elevado stock de NPL, pelos
desafios da digitalização nos serviços financeiros, pela
crescente concorrência das Fintech, pela necessidade
de reestruturação dos custos operacionais e de
cumprimento dos requisitos de MREL.
Com um cenário de melhoria da rendibilidade, o
sistema bancário português depara‑se com desafios

que carecem da adoção de políticas prudentes de
aplicação dos resultados gerados, nomeadamente
na distribuição de dividendos. Embora os esforços
para reduzir os custos operacionais continuem a
ser cruciais, não deverão comprometer o controlo
de riscos inerentes à atividade bancária.
A 1 de janeiro de 2018, foi implementada a IFRS9
que se traduziu na adoção de um modelo de
perdas esperadas, deixando para trás o modelo
de perdas incorridas. Esta transição teve impacto
nas imparidades reconhecidas e nos fundos próprios
dos bancos, levando ao reconhecimento mais rápido
das perdas por imparidade, em linha com o risco
de crédito dos ativos financeiros.
Em abril, o Banco Central Europeu implementou
uma adenda sobre o provisionamento de novos NPL,
um incentivo importante para o reconhecimento
atempado das perdas por imparidade nos
contratos de crédito que entram neste estado.
Em sequência, as principais instituições do sistema
bancário português estão a atravessar uma fase
de reestruturação e a apostar na redução dos seus
ativos non‑performing, com o objetivo de aumentar
a sua rendibilidade futura e resiliência a adversidades,
mas também de melhorar as condições de exercício
da sua função de intermediação financeira.
A recuperação da atividade económica em Portugal,
justificada pela redução do incumprimento no crédito
por parte dos mutuários e pela valorização do colateral
associado, fomentou um aumento significativo da
rendibilidade dos ativos (ROA), no primeiro semestre
de 2018, para 0,7% (0,3% no período homólogo).
Relativamente à rendibilidade do capital próprio (ROE),
verificou‑se igualmente um aumento significativo para
7,7% no primeiro semestre de 2018 (3,9% no mesmo
período em 2017). No entanto, embora se verifique
uma relação positiva entre o crescimento económico
e a rendibilidade dos bancos devido à pró ciclicidade
do registo de imparidades, esta dinâmica poderá
entrar em estagnação ou inversão, no caso de um
abrandamento da economia. Uma vez que o stock de
NPL continua em valores elevados, espera‑se que o
reconhecimento das respetivas perdas por imparidade
prossiga nos próximos anos, acompanhando os
planos reportados às autoridades de supervisão.
Este ambiente positivo nos sistemas bancários
tem influência na saúde do sistema financeiro, uma
vez que a retenção de resultados permite reforçar
a solvabilidade das instituições.
Os planos de melhoria da qualidade dos ativos no
sistema bancário português têm contribuído para
uma melhoria do nível da qualidade média da carteira
de crédito, seja por vendas e abatimentos do ativo
ou por mudança para estado performing. Porém,
o nível do NPL em Portugal continua bastante abaixo

56

RELATÓRIO INTEGRADO 2018

do contexto europeu, sendo as instituições financeiras
obrigadas a promover a retenção de resultados
de forma a aumentar os níveis de capital e permitir
o reconhecimento de perdas nos ativos com menor
probabilidade de recuperação, indo de encontro aos
planos de redução de ativos não produtivos. Os efeitos
desta política de reconhecimento já se verificaram em
2018, com a redução de 4,6 mil milhões de euros no
stock de NPL que apresenta agora valores de 32,5 mil
milhões de euros (dos quais 63% são ativos vencidos).
O rácio de NPL apresentou valores de 11,7%, em junho,
quando no final de 2017 situava‑se em 13,3%.
A nível dos empréstimos particulares, os rácios de
NPL apresentam valores de 12,6% para o consumo
e de 4,9% para o crédito para habitação. O stock
de NPL de particulares a junho de 2018 apresentou
menos 1,1 mil M€ face a dezembro de 2017, onde
a melhoria da qualidade dos créditos concedidos
foi a principal responsável.
A carteira de crédito a clientes apresentou valores
mais baixos e o aumento dos depósitos de clientes
contribuíram para que o rácio de transformação
prossiga uma trajetória decrescente. Assim, o passivo
do sistema bancário aumentou 1,5% face a dezembro
de 2017, demonstrando um aumento dos depósitos
de clientes e de outras instituições de crédito
e também uma diminuição do financiamento
junto de bancos centrais e das responsabilidades
representadas por títulos.
Os níveis de solvabilidade apresentaram um
crescimento sustentado com o rácio de fundos
próprios Common Equity Tier 1 (CET 1) do setor bancário
português a situar‑se em 13,4%. Este crescimento
deveu‑se, sobretudo, à redução CET 1, uma vez
que os ativos ponderados pelo risco diminuíram
marginalmente. A evolução dos fundos próprios foi
influenciada pela aplicação da IFRS 9, que conduziu
à reclassificação entre categorias de ativos financeiros
e ao aumento das imparidades sobre esses ativos,
consequência do aumento da perda esperada.
O rácio de fundos próprios apresentou valores de 15,2%
em junho de 2018, mais 0,1 pp face a 2017. Esta evolução
justifica‑se em parte pelo aumento dos fundos próprios
totais. No entanto, o sistema bancário português
encontra‑se nos valores mais baixos da área do euro.

 o abrigo do nº 3 do artigo
A
14º da Lei nº 17/2012, de 26
de abril (Lei Postal), com as
alterações introduzidas pelo
Decreto‑Lei nº 160/2013, de
19 de novembro, e pela Lei nº
16/2014, de 4 de abril.
2
Com a redação introduzida pelo
artigo 4º do Decreto‑Lei nº
160/2013, de 19 de novembro.
1

2.1.3. Enquadramento
regulatório
Setor Postal
A nível da União Europeia
No entendimento da Comissão Europeia (CE),
os serviços de entrega de encomendas transfronteiras

constituem um elemento essencial para impulsionar
o comércio eletrónico em toda a UE. No âmbito do
pacote de medidas a desenvolver que visam melhorar
o acesso dos consumidores e empresas aos bens
e serviços digitais, apresentadas em 2016 pela CE,
em 18.04.2018 o Parlamento Europeu e o Conselho
aprovaram o Regulamento UE 2018/644, relativo aos
serviços transfronteiriços de entrega de encomendas,
que pretende aumentar a transparência dos preços
e a supervisão regulamentar destes serviços.
O referido Regulamento, que entrou em vigor em
22.05.2018, pressupõe a publicação por parte da
Comissão Europeia, num site específico para o efeito,
das tarifas públicas dos prestadores de serviços de
entrega transfronteiriça e atribui aos reguladores
mais poderes para monitorizar o mercado de entrega
de encomendas. Em 20.09.2018, o Regulamento de
Execução UE 2018/1263 estabeleceu os formulários
para a prestação de informações pelos prestadores
de serviços de entrega de encomendas neste âmbito.
Neste enquadramento, os operadores postais europeus
implementaram em conjunto o projeto Interconnect,
que compreende essencialmente cinco compromissos:
opções de entrega flexíveis; soluções de devolução;
expansão do sistema de track and trace; aumento
da qualidade do serviço ao cliente; e harmonização
de etiquetas. O objetivo deste projeto é, assim, remover
os obstáculos que impedem os consumidores de
comprar online fora do país, dotando os comerciantes
de mais soluções de entrega flexível, eficiente e com
padrão único para o cliente e, como tal, maximizar
o potencial de crescimento do comércio eletrónico
transfronteiriço para os operadores postais e contribuir
para o desenvolvimento do Mercado Único Digital.

A nível nacional
Enquadrada nos critérios de formação de preços
definidos por deliberação da ANACOM de 21.11.20141,
a proposta de preços do serviço universal apresentada
pelos CTT em 15.02.2018, foi aprovada pela ANACOM,
por deliberação de 23.03.2018. Os preços subjacentes
à referida proposta, que cumpria os princípios e
critérios de formação de preços definidos, entraram
em vigor em 02.04.2018.
Esta atualização correspondeu a uma variação
média anual do preço do cabaz de serviços de
correspondências, correio editorial e encomendas
de 4,5%, não incluindo a oferta do serviço universal
a remetentes de envios em quantidade, aos quais
se aplica o regime de preços especiais.
No que se refere ao regime de preços especiais dos
serviços postais que integram a oferta do serviço
universal 2, aplicável a remetentes de envios em
quantidade, estes foram também atualizados em
02.04.2018, na sequência de proposta comunicada
ao Regulador em 22.03.2018.
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Enquadradas na política tarifária da empresa para o ano
2018, as atualizações referidas correspondem a uma
variação média anual dos preços de 4,1%, refletindo
também o efeito da atualização dos preços dos serviços
reservados (serviços de citações e notificações postais)
e dos preços especiais do correio em quantidade.
Na sequência do sentido provável de decisão aprovado
em 11.01.2018, a ANACOM divulgou, em 18.07.2018,
a decisão final sobre os critérios de qualidade de
serviço aplicáveis à prestação do serviço postal
universal para 2019 e 2020. Face ao sentido provável
de decisão (SPD), mantêm‑se os 24 indicadores de
qualidade de serviço, tendo, contudo, sido revistos
em baixa os indicadores relativos a fiabilidade das
demoras de encaminhamento do correio normal,
correio normal em quantidade, encomenda normal
e jornais e publicações periódicas com periodicidade
superior à semanal, fixando‑se estes indicadores
em 99,7%, em vez dos 99,9% previstos no projeto de
decisão. Contrariamente ao proposto no SPD, os novos
indicadores não se aplicaram a partir de 01.07.2018,
mas antes a partir de 01.01.2019.
O novo conjunto de indicadores de qualidade de
serviço, que compara com os 11 anteriores, bem como
a fixação de objetivos mais exigentes para alguns
indicadores, revela que o mesmo vai muito além das
práticas atuais e tendências europeias nesta matéria.
Em 18.10.2018, os CTT requereram, por via de ação
arbitral e administrativa, a declaração de invalidade
da Decisão da ANACOM relativa aos parâmetros
de qualidade de serviço e objetivos de desempenho
aplicáveis à prestação do serviço postal universal,
divulgada em 18.07.2018, com fundamento no seu
caráter desproporcional e desadequado, tendo em
conta o contexto atual de queda de tráfego postal
como consequência da digitalização de serviços
e considerando os erros inevitáveis dos processos
manuais e automatizados de qualquer atividade,
que prejudicam a exequibilidade de tais objetivos.

 stes serviços representavam
E
em 2017 cerca de 0,5 % do total
do tráfego do serviço postal
universal.
4
E m vez de IPC + FCIPC – 11,6%
+ FCQ, conforme previsto no
sentido provável de decisão.
3

Em 18.07.2018, a ANACOM divulgou ainda a decisão
sobre os critérios de formação dos preços do
serviço postal universal, para o triénio 2018-2020,
na sequência do sentido provável de decisão
aprovado em 11.01.2018. Em 2018 são aplicadas as
regras atualmente em vigor, que foram definidas pela
ANACOM em 2014. As novas regras serão aplicadas
aos preços a vigorar em 2019 e 2020 e estabelecem
uma variação anual máxima do preço do cabaz de
serviços de correspondências, correio editorial e
encomendas (serviços não reservados), indexada
à taxa de inflação (IPC), incluindo fatores de correção
para a inflação (FCIPC) e para o tráfego (FCQ), os quais
devem ter em consideração os desvios que se venham
a verificar entre os valores reais e os valores previstos
para estas variáveis.

De acordo com esta decisão, em 2019 e 2020,
a variação média ponderada dos preços daqueles
serviços, em cada um destes anos, não pode ser
superior, em termos médios nominais, a IPC + FCIPC
-1,33% + FCQ. No entanto, atendendo à alteração
verificada no sentido provável de decisão no que se
refere à metodologia de previsão do tráfego destes
serviços no triénio 2018-2020, esta modificação
foi sujeita a consulta pública, tendo a decisão final
de 05.11.2018 sobre esta matéria, definido que variação
anual máxima do preço do cabaz dos serviços não
reservados da seguinte forma: IPC + FCIPC -0,25% +
FCQ, em 2019 e 2020.
No que respeita aos serviços de citações e notificações
postais (serviços reservados 3 aos CTT), é também
estabelecida uma variação anual máxima dos seus
preços, indexada aos mesmos fatores considerados
no cabaz dos serviços não reservados. Em 2019 e 2020,
a variação média ponderada dos preços destes serviços,
em cada um destes anos, não pode ser superior, em
termos médios nominais, a IPC + FCIPC – 4,4% + FCQ4.
Na qualidade de prestador do serviço postal universal,
por forma a prestar um serviço padronizado e não
discriminatório aos operadores que pretendam utilizar
a rede do serviço universal, a partir de fevereiro de
2016 os CTT disponibilizaram aos operadores postais
detentores de uma licença individual uma oferta de
acesso à sua rede, considerada competitiva e que não
coloca em causa a segurança da rede, nem a eficiência
da prestação do serviço universal. Esta oferta
consistiu, até final de 2018, num serviço base de
aceitação, transporte, tratamento e distribuição de
correspondências não prioritárias e com peso máximo
de 2 Kg, que permite envios com destino no território
nacional ou internacional e tem como pontos de
acesso os balcões de Correio Empresarial de Lisboa,
de Taveiro (Coimbra) e da Maia (Porto).
No âmbito de compromissos assumidos com
a Autoridade da Concorrência (AdC) relativamente
ao acesso à rede, foi desenvolvido em 2018 um
alargamento da oferta de acesso disponibilizada
aos operadores postais concorrentes a partir no início
de 2019 e que consiste em:
(i)	alargamento dos serviços de correio abrangidos
na oferta de acesso, nomeadamente ao Correio
Prioritário, Editorial e Registo, do serviço nacional;
(ii)	introdução de novos pontos de acesso à rede
postal, mais a jusante na cadeia de distribuição
postal, nomeadamente centros de produção e
logística de destino e cerca de 200 Lojas CTT de
Destino (com exceção do Serviço Base Nacional
com peso até 50 g), cujo correio é diretamente
encaminhado para os Centros de Distribuição
Postal, para entrega pelos carteiros;
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(iii)	introducao de prazo de entrega mais rapido
no caso do acesso atraves das Lojas de Destino
para o Servico Base Nacional com peso superior
a 50 g e Servico Editorial Nacional;
(iv)	possibilidade de um operador concorrente
poder realizar tarefas de tratamento adicionais,
nomeadamente a separação do correio por zona
de distribuição do Centro de Distribuição Postal
e por artéria;
(v)	t arifário de acesso à rede inferior ao praticado
aos clientes finais, com preços diferenciados
consoante o ponto de acesso, serviço de
correio e tarefas de tratamento realizadas
pelo operador concorrente.

Setor Financeiro
O ritmo e o âmbito das alterações regulamentares
continuam a um ritmo acelerado, estando em curso
um trabalho continuo de adaptação e implementação
de iniciativas regulatórias que tiveram a sua génese
na crise financeira, apesar de terem já decorrido dez
anos do início da mesma. Em paralelo, permanecem
algumas incertezas quanto ao contexto regulatório
futuro, designadamente em áreas como a ciber
segurança, o Brexit e o Open Banking.
O ano 2018 foi marcado pela implementação do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
da UE, representando uma das maiores alterações
dos últimos 20 anos à legislação em matéria de
proteção de dados. Com este Regulamento as
autoridades responsáveis pela sua supervisão
passaram a ter poderes reforçados para aplicar
sanções e estas podem ascender a 4% das receitas
anuais ou 20 milhões de euros. A implementação
deste Regulamento implica alterações significativas
na forma como as organizações gerem os dados
e asseguram a privacidade e o acesso dos titulares
a esses dados.
Dez anos após a crise financeira, os bancos estão
agora mais bem capitalizados e com maior liquidez,
no entanto a agenda vai estar cada vez mais preenchida
com a implementação de reformas organizacionais,
com um foco nos desafios das novas tecnologias,
mercados emergentes e riscos operacionais.
O ano de 2019 será o ano em que muitas das
implementações regulatórias de 2018 produzirão os
seus efeitos e em que as entidades reguladoras irão
querer verificar que tudo foi implementado como
planeado. A Diretiva dos Mercados de Instrumentos
Financeiros II (MiFID II, em inglês), a PSD2 (Payment
Services Directive 2) e o combate ao branqueamento
de capitais e ao financiamento ao terrorismo são
alguns dos exemplos mais marcantes.

A MiFID II veio aprofundar muitos dos aspetos
da diretiva original, com o objetivo de aumentar
a transparência dos mercados, regular novas
plataformas de negociação, melhorar a qualidade
da execução das transações (best execution) e
tornar os custos de investimento e negociação mais
transparentes. O propósito da revisão desta diretiva
foi corrigir e melhorar muitos dos aspetos da diretiva
original, tornando o mercado de capitais europeu
mais eficiente, resiliente e harmonizado. A diretiva
foi acompanhada de um regulamento, o Regulamento
dos Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFIR,
em inglês), dedicado especificamente a requisitos de
reporte de operações que passaram a abranger, para
além das ações, outros tipos de ativos como sejam,
por exemplo, produtos estruturados. A MiFID II e
o MiFIR constituem um enorme desafio não só para
bancos, mas também para seguradoras e entidades
gestoras de ativos, regulando inclusive novas formas
de negociação como sejam o high‑frequency trading.
A diretiva dos serviços de pagamento revista (PSD2)
atualiza e complementa as regras estabelecidas pela
PSD1, procurando tornar o mercado de pagamentos
europeu mais integrado e eficiente, tornar os
pagamentos mais seguros, aumentar a concorrência
entre prestadores de serviços de pagamento e
promover a adoção de serviços de pagamento
inovadores. Esta diretiva foi transposta em Portugal
pelo Decreto‑Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro,
o qual veio aprovar o Regime Jurídico dos Serviços
de Pagamento e da Moeda Eletrónica atualmente
em vigor. Neste contexto, dois novos serviços passam
a ser regulados: o serviço de iniciação de pagamentos
e o serviço de informação sobre contas. O primeiro
vem permitir que os consumidores iniciem operações
de pagamento online (por exemplo, quando efetuam
uma compra no website de um comerciante), sem
que tenham de interagir diretamente com o banco
onde têm a sua conta aberta, domiciliada. O segundo,
permite que os consumidores agreguem numa única
aplicação, ou website, informação sobre as contas
detidas junto de um ou mais bancos, desde que tenham
acesso online a essas contas. Para tornar exequíveis
estes novos serviços, de acordo com os Regulatory
Technical Standards (RTS), a 14 de março de 2019 todas
as instituições financeiras devem ter APIs disponíveis
para os Third Party Providers (TPPs) iniciarem testes,
sendo que a 14 de setembro de 2019 os sistemas
devem estar disponíveis em produção. Também
nesta data entram em vigor os novos requisitos de
autenticação forte do cliente, passando a ser exigidos,
na realização da maioria das operações de pagamento
(seja através de cartão ou via online, por exemplo),
a utilização de dois ou mais elementos de autenticação
independentes entre si e que respeitem os critérios
de conhecimento (algo que só o cliente conhece,
como uma palavra‑passe); posse (algo que só
o cliente possui, como um telemóvel); e inerência
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(algo inerente ao cliente e que o identifica, geralmente
dados biométricos como uma impressão digital).
No que respeita ao combate ao branqueamento
de capitais e ao financiamento ao terrorismo,
a transposição da quarta diretiva (Anti‑Money
Laundering Directive IV ou AMLD IV, em inglês)
ocorreu a 18 de agosto de 2017 com a publicação
da Lei 83/2017, produzindo grande parte dos seus
efeitos práticos ao longo de 2018. No que respeita
ao setor financeiro, uma vez que se aguardava
pela regulamentação setorial que apenas veio
a ser publicada a 26 de setembro de 2018 (Aviso
do Banco de Portugal n.º 2/2018), muitos dos
impactos de adaptação à nova regulamentação
continuarão a fazer‑se sentir durante 2019. Este
pacote normativo tem um impacto considerável
nas políticas, procedimentos e controlos das
entidades obrigadas, preconizando uma abordagem
holística ao risco de branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo. Entretanto, a 14 de maio
de 2018, foi aprovada a quinta diretiva de combate
ao branqueamento de capitais e ao financiamento
do terrorismo, fazendo parte de um plano de ação
lançado na sequência de uma vaga de atentados
terroristas na Europa em 2016. A AMLD V vem alargar
o acesso à informação sobre os beneficiários efetivos,
aumentando a transparência no que diz respeito à
propriedade efetiva de empresas e fundos fiduciários,
regular os riscos associados aos cartões pré‑pagos
e às moedas virtuais e aumentar o controlo sobre as
transações que envolvem países terceiros de alto risco.
A Diretiva de Requerimentos de Capital (CRD V,
em inglês) irá ter desenvolvimentos em 2019,
esclarecendo a implementação de iniciativas
prudenciais, no entanto não se espera que seja
proposta antes de 2020. As Novas orientações
do BCE relativas ao internal capital and liquidity
adequacy assessment processes (ICAAPs and
ILAAPs), sublinhará a necessidade de incorporar
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e integrar os dois processos de forma mais ampla
na gestão de risco dos bancos, incentivando revisões
na estrutura de governação das entidades financeiras.
Apesar dos progressos realizados pela Comissão
Europeia em 2018 na introdução no processo legislativo
de medidas sobre provisionamento mínimo e requisitos
para novos NPL (non performance loans), o mesmo só
deverá ser publicado após as eleições para o Parlamento
Europeu de 2019. No entanto os Bancos terão de se
ajustar ECB novo modelo de provisionamento de NPL
definido ao nível do Pilar 2, mantendo o foco dos Bancos
europeus nos programas de redução de NPL.
Destaca‑se ainda a entrada em vigor do
Decreto‑Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho, a 1 de
janeiro de 2018, que transpõe parcialmente para
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/17/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de
fevereiro de 2014, relativa a contratos de crédito aos
consumidores para imóveis destinados a habitação,
diretiva esta que visa garantir um enquadramento
coerente no domínio do crédito, contendo disposições
que são objeto de harmonização imperativa,
nomeadamente no que respeita à prestação de
informação pré‑contratual através do formato
normalizado da Ficha de Informação Normalizada
Europeia (FINE), e ao cálculo da taxa anual de
encargos efetiva global (TAEG), o que potencia
o desenvolvimento de um mercado de crédito
mais transparente, eficiente e competitivo.
Durante o ano de 2019 é esperado que algumas
entidades reguladoras nacionais na área euro comecem
a dar os primeiros passos em direção à proteção contra a
ameaça de ataques informáticos com recurso a uma nova
estrutura do Banco Central Europeu (TIBER‑EU, Threat
Intelligence‑based Ethical Red Teaming). No entanto,
como é opcional para as autoridades nacionais, o âmbito
ainda não é claro e as instituições financeiras deverão
estar atentas a novos desenvolvimentos.
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Inputs

2.2.
Linhas Estratégicas

Capital Financeiro

Capital Humano

Capital Intelectual

Capital Social

Capital Natural

Eficiência na gestão
e foco em resultados

Reconhecimento dos
+ 12mil colaboradores

Marca de confiança

Diversificação do
negócio, potenciando
redes existentes
(distribuição e retalho)

Aposta na formação
(+ de 240 mil horas)

Associações, parcerias
e protocolos de
colaboração com
instituições

Política Integrada da
Qualidade, Ambiente
e Segurança

Forte “know‑how”
e experiência no setor
Estratégia de inovação
(e.g. 1520 Startup
Program)

Desenvolvimento
de talento

Expresso
e Encomendas

Correio

Estratégia e Modelo de Negócio

Bolsa de voluntários

Preservar o valor do negócio de Correio
através da implementação de um Plano de
Transformação Operacional abrangente,
para melhorar a rentabilidade e reforçar
a qualidade de serviço

Banco CTT
& Serviços Financeiros

Consolidar o posicionamento dos CTT como
operador CEP ibérico forte e integrado, líder
na distribuição de última milha em Portugal,
e preparado para captar o crescimento
do e‑commerce

TRANSFORMAÇÃO

Outputs

Excelência operacional

+ valor para o acionista: solidez
financeira

+ inovação

Valorização e formação dos
colaboradores

Plano de transformação operacional

Otimizar a Rede de Lojas mantendo
a proximidade com os cidadãos
Implementar Plano de
Modernização e Investimento
com vista melhorar qualidade
de serviço e eficiência
Reforçar o programa de otimização
de RH e aumentar o esforço
de redução dos gastos com FSE
Racionalizar ativos não estratégicos

Melhoria tecnológica

+ confiança e proximidade
à população e contribuição para
o seu desenvolvimento

Garantia do Serviço Postal
Universal e de outros serviços
delegados nos CTT

Contribuição para um
ecossistema mais sustentável:
responsabilidade ambiental

Transformação cultural
e digital

EC7

EC8

G-8

Banco CTT
& Serviços Financeiros

Foco no crescimento rentável,
reforçando a oferta dos CTT nos
mercados B2B e B2C, alavancando no
e‑commerce

Consolidar o negócio de retalho
bancário, lançando novos produtos
e reforçando competências e
capacidades

Plano de turnaround da Tourline e
reforço da posição em Espanha

Rentabilizar o franchise através de
uma maior dinâmica e eficácia na
comercialização de produtos

Consolidação do posicionamento
dos CTT como operador ibérico de
referência e captação dos fluxos
internacionais
Exploração de oportunidades em
mercados adjacentes com potencial
sinérgico como o e‑commerce,
logística e carga de última milha

Gerir e dar resposta aos desafios
que surgem no âmbito da concessão
para potenciar a sustentabilidade do
Serviço Público

G-17

+

Expresso
e Encomendas

Correio
Principais Objetivos por Negócio

+

+ valor para os clientes:
serviços e qualidade

G-4

Desenvolver um operador de Banca
& Serviços Financeiros de retalho, inovador
e de rápido crescimento, focado na
simplicidade, transparência e proximidade

CRESCIMENTO

Excelência comercial

G-2

Certificações de
qualidade (ISO 14001)

Acelerar negócio de crédito
especializado através da 321 Crédito,
capturando sinergias funding
Integração da Payshop e renovação
da proposta de valor no contexto
da era digital
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2.3.
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável
Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
das Nações Unidas são uma ferramenta de trabalho
de extrema utilidade para as empresas. À semelhança
dos princípios do Global Compact e dos anteriores
objetivos do Milénio. Lançados pelas Nações Unidas,
os ODS funcionam de forma ainda mais completa
e aprofundada como guias ou diretrizes para apoiar as
empresas na definição, implementação, comunicação
e reporte de todas as suas estratégias, objetivos e
atividades. São 17 os temas prioritários identificados
e validados por 190 países, a nível global, para a
preservação do planeta e da dignidade do ser humano.
5

 s CTT identificam diversas
O
cadeias de valor e de
fornecimento para as suas
atividades de negócio que
são distintas entre si. Neste
exercício adotou‑se a cadeia
de valor do negócio postal,
expresso e encomendas, por
ser uma das mais significativas.

O IPC – International Post Corporation, desenvolveu
um estudo junto dos operadores postais e de
stakeholders externos, para priorização dos ODS
relacionados com a atividade do sector, no âmbito do
programa EMMS‑Environmental Measurement and
Monitoring System. Deste estudo foram identificados
três ODS (11, 12 e 13) de atuação prioritária para o sector

postal e emitida a recomendação, pelo board do
IPC, para apoio dos operadores postais na resposta
aos mesmos.
Os CTT, para além de também alinharem a sua
estratégia de gestão ambiental com os ODS prioritários
para o sector, mapearam e priorizaram os ODS para
a sua cadeia de valor5, utilizando a metodologia SDG
Compass, desenvolvida pelo WBCSD, UN Global
Compact e GRI. Identificaram as metas ODS que
podem contribuir para promover impactes positivos
ou minimizar/evitar impactes negativos, alocando‑as
a cada fase da cadeia de valor, tendo em conta os riscos
e as oportunidades. A maioria das metas já integra
as atividades e programas da Empresa, sob diversos
aspetos, e consta do quadro de Compromissos de
Sustentabilidade (Anexo III). A consulta aos indicadores
empresariais SDG Compass apoiou na identificação e
seleção dos indicadores e metas específicas dos CTT,
listados abaixo, a título exemplificativo.

Saúde e bem‑estar
Com foco nas metas
da sinistralidade rodoviária
Reduzir a sinistralidade em 5%
Acidentes mortais 0

Educação e qualidade
Com foco nas metas de formação
Volume de formação de 255 mil horas
Taxa de esforço de formação de 1,2%

Energia acessível e limpa
Com foco nas metas de Energia renovável
e Eficiência energética
Adquirir 100% de eletricidade
de origem renovável;
Melhorar a eficiência da frota própria
em 5% no período 2018 – 2020

Trabalho desente e crescimento económico
Com foco nas metas das condições de trabalho
e acesso aos serviços financeiros
Aumentar a satisfação com as condições
de trabalho
Expandir o negócio bancário

Cidades e comunidades sustentáveis
Com foco na Mobilidade elétrica
Expandir a frota elétrica
Testar soluções de frota mais ecológica
(elétrica e gás natural)

Consumo e produção responsáveis
Com foco no portefólio Eco
Oferta de Correio Verde
Oferta Expresso, neutra em carbono

Ação contra a mudança global do clima
Com foco na Gestão carbónica
na Adesão a normativos internacionais
e na Educação Ambiental
Reduzir as emissões
por objeto postal em 20%
entre 2013 e 2025
Aderir à iniciativa RE100
Formar 29 trabalhadores em condução
ecoeficiente

Paz, justiça e istituições eficazes
Com foco na Anticorrupção e suborno,
Governance e ética e Envolvimento
com stakeholders
Alargar a formação do Código de Conduta e do
Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate
ao Assédio no Trabalho a mais trabalhadores
Reunir periodicamente o Comité de Sustentabilidade
Promover a comunicação direcionada por stakeholders
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2.4.
Análise de Materialidade
A análise de materialidade, incorpora inputs
decorrentes de um exercício de envolvimento com
as Partes Interessadas (PI), realizado pelos CTT em
conformidade com as diretrizes da Norma AA1000SES.

Este exercício permitiu a atualização do mapeamento,
identificação dos temas relevantes e das PI críticas
da empresa e consequentemente a atualização
da estratégia de envolvimento com as mesmas.

RESPONSABILIDADE

E
Organismos Sectoriais Internacionais
Outros Fornecedores

D

B

Clientes de Retalho - Banca
Clientes Destinatário
Benefeciários

A

Acionistas
Colaboradores
Operadores Express/Courier
Peq/Med Clientes
Administração Pública
Central e Ins. do Estado
Transportadoras
Sindicatos
Outros Grandes Fornecedores
Grandes Clientes
Parceiros de Desenv. Negócio
Entidades Reguladoras
Comissão de Trabalhadores

Clientes de Retalho - Correiro
ONG´s
Patrocinados

C
DEPENDÊNCIA

G

Figura 1 – Mapeamento das Partes Interessadas
Fonte: Auscultação de stakeholders - PWC.

Bancos e Seguradoras
Investidores não
acionistas

Público
(Opinião Pública)
Associações
Operadores financeiros
Imprensa escrita
Redes Sociais
Televisão e Rádio
Operadores
correspondência
(correio não endereçado)

F

INFLUÊNCIA
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O envolvimento regular com os seus stakeholders é
determinante para permitir o posicionamento adequado
de cada empresa face às necessidades e perceções
destes que, por sua vez, são permanentemente
influenciadas pelas condições do mercado e pela
situação socioeconómica do país. É nossa convicção
e prática integrar o conceito de sustentabilidade na
gestão corrente da empresa, numa atitude contínua
de envolvimento, transparência e compromisso.

a necessidade de um maior enfoque nestes e noutros.
É um instrumento de apoio à gestão de topo no processo
de tomada de decisões e na definição das prioridades
de atuação em matérias de sustentabilidade.
A hierarquização dos temas teve em conta os
critérios de relevância indicados pela AA1000SES Stakeholder Engagement Standard (relacionamento
com compromissos ou políticas, efeitos financeiros
na organização e conformidade legal e análise de
benchmarks), complementados com uma avaliação de
impacto versus probabilidade de ocorrência. Do ponto
de vista externo, foram considerados os pontos
de vista das partes interessadas, que, cruzados com a
visão da gestão, deu origem à matriz de materialidade.

A matriz de materialidade e os temas
materiais
A matriz resultante do exercício posicionou de
forma diferente os temas críticos e aponta para

Os resultados apontaram para 6 temas materiais, 5 temas
potencialmente materiais e 8 temas emergentes, que impactam a sustentabilidade dos CTT.
100
90

Clientes e Satisfação de clientes

Importância do tema para os stakeholders (%)

80

Ética/transparência/
anticorrupção

70

Desempenho económico e
valor económico gerado
Relação com os colaboradores

60

Impactos económicos
indiretos

50

Energia, emissões de CO 2
e Alterações Climáticas

Conformidade legal

Proteção e
Segurança de dados

Desenvolvimento e formação
Envolvimento com a comunidade
dos colaboradores
Produtos
e
serviços
social
40
Diversidade e igualdade
e ambientalmente responsáveis
de oportunidades
Biodiversidade e Gestão
30
Sustentável do Papel
Saúde e segurança no trabalho
Requisitos sociais
Gestão de resíduos
da cadeia de fornecedores
20

Políticas públicas

Respeito pelos
direitos humanos

Requisitos ambientais
da cadeia de fornecedores

10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Importância do tema para os CTT

Figura 2 – Matriz de Materialidade
Fonte: Auscultação de stakeholders - PWC.
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Os resultados da análise de materialidade e o
nível de criticidade atribuído aos diversos temas
refletem‑se na seleção dos conteúdos do presente
relatório e no destaque que lhes é dado. Continuamos,
no entanto, a apresentar dados sobre outras matérias

Temas materiais
Clientes e Satisfação de Clientes
Desempenho Económico
Energia, emissões CO 2
e Alterações Climáticas
Relação com Colaboradores
Desenvolvimento e formação
de Colaboradores
Proteção e Segurança
de Dados

menos críticas, por as considerarmos pertinentes
para a prestação de contas e o envolvimento
com as PI, como é o caso do marketing sustentável,
a biodiversidade ou a igualdade de oportunidades,
entre outros.

Temas potencialmente materiais
Ética, Transparência/
Anticorrupção

Temas emergentes
Impactos Económicos Indiretos

Conformidade Legal

Produtos e Serviços Social
e Ambientalmente Responsáveis

Envolvimento com
a Comunidade

Requisitos ambientais da cadeia
de fornecedores

Diversidade e Igualdade
de Oportunidades

Biodiversidade e Gestão
Sustentável do Papel

Saúde e Segurança
no Trabalho

Gestão de Resíduos
Respeito pelos Direitos Humanos
Requisitos Sociais da Cadeia
de Fornecedores
Políticas Públicas

As PI foram solicitadas a pronunciar‑se, para
lá da relevância dos temas, sobre o respetivo
desempenho. Os resultados do exercício, na linha
de outras sondagens, estudos e inquéritos a clientes
e à população em geral, revelaram que os CTT têm
uma presença forte no mercado e que a perceção
das PI face às respostas da empresa e às medidas
adotadas é, em geral, bastante favorável. A maioria
considera que os CTT apresentam uma visão clara
das suas responsabilidades nos três pilares, sendo
o pilar económico o que revela melhores resultados
com 77,3%, seguido dos pilares ambiental e social
com 63,6% e 59,1%, respetivamente.

G-19

G-20

Nos temas mais importantes, a avaliação resultante
desta auscultação é globalmente positiva, existindo
maiores oportunidades de melhoria nos domínios
da formação e desenvolvimento de trabalhadores
e na gestão energética e carbónica, matérias a
que continuaremos a dar a maior atenção. Como
oportunidades de melhoria resulta o reforço da
comunicação sobre as atividades de sustentabilidade
realizadas e a aposta na comunicação segmentada,
em particular ao mercado de capitais e a clientes.
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2.5.
Diálogo com as Partes
Interessadas
As diversas formas e meios de envolvimento
utilizados traduzem‑se no terreno em ações regulares
de consulta, diálogo e também de monitorização das
necessidades e satisfação das PI, como é o caso dos
inquéritos, das respostas por escrito a investidores
institucionais, analistas de research, outros
investidores e público em geral, reuniões internas
com clientes, analistas de mercado e investidores,
acionistas, acolhimento de visitas, conferências,
grupos de trabalho, painéis, newsletters, comunicados
de informação privilegiada, relatos, participações
qualificadas referentes a transações e aquisições
e outro tipo de comunicação externa e interna que
a empresa assume como de atividade corrente.

A auscultação de stakeholders permitiu‑nos ajustar
a estratégia de envolvimento, identificar as PI que
beneficiariam de um reforço de comunicação e os
canais a ativar.
A seguir são listados os canais de comunicação,
as abordagens mais comuns e algumas medidas
implementadas este ano para responder às
expectativas das PI. O objetivo dos CTT é estabelecer
um diálogo eficaz, permanente e transparente com
as mesmas, reforçando todas as formas e canais
de auscultação e envolvimento.

Tabela 1 – Lista de partes interessadas e formas de envolvimento

Partes
interessadas
críticas

Expectativas
e necessidades

Formas de comunicação c/as
PI e auscultação das mesmas

Acionistas
e Investidores

Alinhamento da Gestão com
as orientações dos acionistas

Reporting trimestral, semestral
e anual apresentado de forma
rigorosa, fiável e consistente através
de apresentações, comunicados,
relatórios & contas semestrais e
anuais, divulgados através do site
da Empresa e da CMVM

Pagamento de dividendos

Reuniões e teleconferências com
investidores e analistas de mercado

Manutenção e aprofundamento
do envolvimento com as partes interessadas,
através de reuniões, teleconferências
e webcasts de divulgação de resultados
e comunicação de guidance da gestão
relativamente à estratégia empresarial

Prestação de informação
clara, transparente e atempada
que permita conhecer
a evolução e a realidade
económica, financeira
e de governo da Empresa

Esclarecimento de acionistas e
outros investidores, através de linha
telefónica e e‑mail disponibilizados
para o efeito

Medidas adotadas

Iniciativas e investimentos de cariz
ambiental e social
Comunicação permanente com analistas
de mercado, procurando aumentar o número
de analistas que fazem a cobertura da ação

Participação em ratings empresariais
de ambiente e sustentabilidade
Reguladores

Qualidade de serviço do Serviço
Postal Universal
Preços do Serviço Postal
Universal
Critérios de densidade da rede
postal e de ofertas mínimas
de serviços

Informação sobre serviços
Informações e esclarecimentos
pontuais
Participação em audiências e/ou
consultas públicas de projetos
de decisão

Reporting regular

Cumprimento dos níveis de qualidade definidos
e gestão do sistema de reclamações e pedidos
de informação
Aplicação dos critérios de formação
dos preços definidos
Cumprimento de objetivos de densidade
da rede postal e de ofertas mínimas de serviços
Aplicação da metodologia de cálculo do custo
líquido do serviço universal (CLSU) e do conceito
de encargo financeiro não razoável para efeitos
de compensação do CLSU

Cumprimento das regras
de concorrência

Monitorização da aplicação dos princípios e das
regras comunitárias e nacionais de concorrência
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Expectativas
e necessidades

Formas de comunicação c/as
PI e auscultação das mesmas

Medidas adotadas

Melhores produtos a preços
acessíveis, i.e., melhor relação
qualidade/preço

Campanhas de informação

Melhoria da satisfação dos clientes

Comunicação personalizada
e permanente

Lançamento e reformulação de novas soluções
empresariais à medida do cliente

Ações de pós‑venda

212 lojas Banco CTT

Satisfação

Publicidade e acessibilidade
da informação

Modelo operacional ambientalmente mais
responsável (frota e edifícios)

Flexibilidade e customização

Gestão proactiva das falhas

Segurança dos objetos postais
(responsabilidade)

Call center/linhas de atendimento

Estudos sobre a adequação da oferta
de produtos e serviços

Fiabilidade e confiança
Conveniência

Segurança das operações bancárias
Cobertura geográfica e
acessibilidade
Responsabilidade e imagem
ambiental
Relacionamento mais próximo
e frequente (newsletters, portais,
focus groups, estudos de avaliação
de satisfação, etc.)
Concorrentes

Participação em iniciativas de
interesse comum

Benchmarking setorial

Trabalhadores

Key Account Managers, gestores de
grandes contas e gestores de clientes

Consolidação do portefólio ecológico
(produtos e serviços)

Estudos de mercado
Inquéritos regulares sobre os serviços
de distribuição e de atendimento
Encontros descentralizados
da Administração com clientes

Participação em fóruns

Cumprimento das regras de mercado

Participação em exercícios
de benchmarking

Intervenção em projetos conjuntos, no âmbito
de organismos setoriais

Disponibilizar acesso à rede

Representação em organismos
do setor postal

Estabilidade (segurança de
emprego, salário, proteção social)

Informação atempada

Ampla divulgação de informação laboral

Comunicação personalizada usando
cadeia de chefia/diálogo

Continuidade de Programa de H&S

Remunerações adequadas

Oportunidades de desenvolvimento Reuniões de equipa
de carreira e progressão profissional
Comunicação interna escrita (revista,
newsletters temáticas, suportes
Boas condições de trabalho
eletrónicos, cartas, intranet)
Reconhecimento de mérito
Formação
Gestão participativa
Fóruns
Manutenção das medidas de apoio
Sistemas de sugestões
social
Igualdade de oportunidades
e gestão da diversidade

Inquéritos

Avaliação das condições de trabalho
Modernização e renovação de infraestruturas
e equipamentos
Formação sobre condução
segura/defensiva/ecológica
90% dos trabalhadores abrangidos por formação
Participação no Programa INOV+
Empresas para a Igualdade de Género
Programas de trainees
Integração de trainees em projetos
de voluntariado

Maior conciliação trabalho‑família
Condições de aposentação
Sindicatos/
Comissão de
Trabalhadores

Respeito pelas suas
opiniões/posições

Reuniões mensais e/ou extraordinárias
com a gestão de topo

Assinada revisão da componente salarial do
Acordo de Empresa

Reuniões com as Organizações Sindicais 89,9% dos trabalhadores abrangidos p/acordos
de negociação coletiva
e Associações Representativas
de Grupos Funcionais, sempre que
Aumento das remunerações entre 1,1% e 1,3%
necessário
com aumento mínimo de 12€
Participação em processos negociais
Comunicação de gestão relevante
Harmonização do horário de trabalho
de regimes e de contratação coletiva
Negociação transparente

Consulta em matérias de
responsabilidade empresarial

Cumprimento das Obrigações do
Serviço Público
Manutenção das medidas de apoio
social aos trabalhadores e familiares
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Partes
interessadas
críticas
Fornecedores

Expectativas
e necessidades

Formas de comunicação c/as
PI e auscultação das mesmas

Medidas adotadas

Igualdade de oportunidades
e transparência (regras claras)

Informação e comunicação dos projetos
da empresa

Exigência nos requisitos sociais, de direitos
humanos e ambientais

Cumprimento de prazos nos
pagamentos

Política de compras responsáveis –
cláusulas contratuais

Política de Compras Ecológicas – cumprimento
dos objetivos

Aumento do volume de novos
fornecimentos

Comunicação regular sobre não
conformidades nos fornecimentos –
oportunidade de melhoria

Participação no desenvolvimento de novos
produtos/serviços e melhoria nos já existentes

Estreitamento de relações
Qualificação de fornecedores
(inquéritos e auditorias)
Comunicação
social

Acesso a informação fiável
e relevante
Comunicação ao mercado

Mailbox para receção de apresentações
de empresas

Convite a fornecedores para reuniões de
apresentação de produtos/serviços prestados

Assessoria de Imprensa (contacto direto Divulgação de informação sobre os serviços,
projetos, resultados e outros aspetos da vida
com media)
empresarial
Press Releases
Conferências de imprensa
Presença nas redes sociais

Comunidade

Cumprimento das Obrigações do
Serviço Público
Proximidade/presença no terreno

Informação direta/personalizada

Apoio à inclusão social:

Website dos CTT

-95% de acessibilidade às lojas para pessoas
com mobilidade reduzida;

Dinamização da economia local

Presença na imprensa local e nacional
e nos social media

Capacidade de interlocução/diálogo
com parceiros locais

Contacto direto com o carteiro
e atendedor

-recolha de donativos através dos agentes
da Payshop
-1 5 ações de voluntariado empresarial

Acessibilidade aos serviços

Renovação das instalações das lojas CTT

Boa cidadania empresarial,
em termos sociais e ambientais

Programa ambiental – redução de consumos
energéticos e emissões

Adesões e participações significativas
No âmbito da estratégia de sustentabilidade
da empresa, os CTT são membros e desenvolvem
atividades conjuntamente com o BCSD Portugal
- Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável, a APQ – Associação Portuguesa para
a Qualidade, a APCE - Associação Portuguesa de
Comunicação de Empresa, a APEE - Associação
Portuguesa de Ética Empresarial e a APVE - Associação
Portuguesa do Veículo Elétrico.

Na qualidade de membros fundadores da União
Postal Universal (UPU) marcam presença num
conjunto de outras organizações afiliadas, como a
PostEurop – Associação dos Operadores Postais
Europeus, a UPAEP – União Postal das Américas,
Espanha e Portugal, a Euromed – União Postal do
Mediterrâneo e a AICEP – Associação Internacional das
Comunicações de Expressão Portuguesa. A presidência
da AICEP é exercida pelos CTT desde 2009.

Os CTT são igualmente membros da APDC – Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das
Comunicações, da APAN – Associação Portuguesa
de Anunciantes, do ICAP - Instituto Civil da
Autodisciplina da Publicidade, da COTEC – Associação
Empresarial para a Inovação, da APEL - Associação
Portuguesa de Editores e Livreiros, do IPAI - Instituto
Português de Auditoria Interna e do IPCG - Instituto
Português de Corporate Governance, entre outras.

Os CTT foram eleitos em 2016 para representar
Portugal, durante quatro anos, no Conselho
de Operações Postais da UPU e para membros do
Conselho de Administração da PostEurop, durante
três anos. Neste organismo, ocupam a posição
de Vice‑Presidente no grupo de trabalho Ambiente,
do Comité das atividades operacionais e também de
Presidente no Fórum de Inovação. Os CTT são também
membros da IPC – International Post Corporation.
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2.6.
Ética Empresarial
Na sequência da aprovação do Código de Boa Conduta
para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho,
documento de aplicação ao universo CTT e que
define um conjunto de obrigações relativamente
a condutas qualificáveis como assédio no trabalho,
iniciou‑se o percurso formativo através de ação
em formato e‑learning. Durante este ano a formação
sobre Códigos de Conduta (“CTT e Subsidiárias”
e “CTT e Banco”) e sobre o “Código de Boa Conduta
para a Prevenção e Combate ao Assédio” foi
concluída com sucesso respetivamente por parte
de 1 265 e 1 093 trabalhadores.
A atividade da Comissão de Ética, para além
do acompanhamento sobre as comunicações
rececionadas nos canais existentes ao nível de
eventuais situações de violação do Código de Conduta,
bem como remetidas pela Comissão de Auditoria
(CAUD), no âmbito dos procedimentos instituídos para
a comunicação de irregularidades (whistleblowing),
centrou‑se no acompanhamento dos índices de
formação ao Código de Conduta CTT e Subsidiárias,
bem como ao Código de Boa Conduta para a
Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, tendo
sido assegurada a atualização do Regulamento Interno
da Comissão de Ética.
A responsabilidade pelo suporte técnico à Comissão
de Ética, em termos de operacionalização do sistema
de comunicação de irregularidades, está atribuída
à Direção de Auditoria e Qualidade, que assegura o
tratamento confidencial das comunicações recebidas
e preserva o princípio de não retaliação em relação
às pessoas que reportam as irregularidades.
Estão definidos procedimentos para a comunicação de
irregularidades relacionadas com o incumprimento das
normas de conduta, as quais são apreciadas e decididas
pela Comissão de Ética, que assegura, igualmente, o
tratamento de irregularidades que, no âmbito do RPCI
(Regulamento de Procedimentos de Comunicação de
Irregularidades), sejam veiculadas pela Comissão de
Auditoria, para análise e confirmação de fundamentos
suficientes para proceder a investigação. No decurso
de 2018 passou a integrar o elenco das matérias objeto
do RPCI a prevenção do branqueamento de capitais
e do financiamento do terrorismo.

6

 nível nacional,
A
incluindo o Banco CTT
e sem a Transporta.

Este ano, a Comissão de Ética recebeu doze
comunicações que foram apreciadas e decididas,
visando aferir eventuais irregularidades relacionadas
com o incumprimento das normas de conduta e de
combate ao assédio. Seis foram arquivadas por não
se enquadrarem em matéria de ética/conduta e as
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restantes seis foram analisadas pelo por serviço
competente. No âmbito do RPCI, não foi veiculado
qualquer caso para tratamento.
De destacar ainda a atividade desenvolvida pelo
Compliance que, no âmbito da prestação de
serviços financeiros e na sequência da aplicação
dos procedimentos vigentes quanto à identificação
e comunicação de operações suspeitas de
branqueamento de capitais e de financiamento
de terrorismo, reportou 135 comunicações às
entidades previstas na legislação em vigor
(DCIAP – Departamento Central de Investigação e Ação
Penal e UIF/PJ – Unidade de Informação Financeira da
Polícia Judiciária), abrangendo operações de serviços
financeiros que ascenderam a cerca de 11 M€.
Na empresa estão em vigor procedimentos para
a identificação de autores ativos e passivos de
situações de suborno e corrupção, com vista ao seu
enquadramento jurídico‑penal. Nesse contexto, são
averiguadas denúncias e reclamações e analisados
procedimentos e práticas que proporcionam
ou configuram comportamentos irregulares
e de corrupção.
Em resultado das ações de auditoria e de inspeção
foram auditadas 154 lojas CTT, 64 postos de correio
e 87 centros de distribuição, representando,
respetivamente, 29, 25 e 39% do universo elegível,
o qual no caso dos postos de correio correspondem
a unidades de atendimento com transações cuja
remuneração média é igual ou superior a € 200/mês.
Na sequência das investigações prévias a processos
disciplinares ocorreram 9 rescisões unilaterais de
contratos de trabalho.
No âmbito da formação em políticas e práticas de
anticorrupção, formaram‑se 656 participantes, com
um volume de 3 284 horas, correspondendo a 5% dos
trabalhadores6.
Todas as operações do Banco CTT são submetidas
a avaliação de risco. Os clientes e transações efetuadas
são objeto de análise, de acordo com o risco que podem
representar em termos de utilização do Banco para fins
de branqueamento de capitais ou financiamento ao
terrorismo (em que se inclui o crime de corrupção).
Também as relações relevantes com contrapartes
financeiras e não financeiras são sujeitas a um
processo de due diligence, que visa evitar a realização
de negócio com entidades que apresentem riscos de
branqueamento de capitais ou possam representar
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riscos reputacionais, por estarem envolvidas em crimes
financeiros ou associados a práticas de corrupção.
Não se registaram processos de fraude ou outras
infrações. O Banco CTT tem uma política de Prevenção
do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao
Terrorismo (PBCFT) e um conjunto de processos
e procedimentos que visam assegurar os requisitos
legais e mitigar os riscos da utilização do Banco
para esses fins. Anualmente uma equipa de
auditores externos faz a avaliação dos processos
e procedimentos e realiza testes de efetividade.
No final de 2018 os CTT aprovaram e implementaram
a Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais
e Financiamento do Terrorismo para o Grupo CTT.

Cumprimento das obrigações éticas
Os CTT foram alvo de multas no âmbito de leis e
regulamentos relativos a produtos e serviços no valor
de 50 006,6€. Em Portugal, os CTT 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.
Em 2018, em Espanha, a Tourline Express Mensajería,
SLU, foi objeto de aplicação pela Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia de uma multa no valor
de € 3 148 845,00, fundamentada em alegada prática
restritiva da concorrência, tendo os CTT enquanto
detentores do capital social da Tourline sido
considerados solidariamente responsáveis. A Tourline
e os CTT consideraram esta sanção infundada e
desproporcionada e apresentaram recurso judicial
da mesma, o qual se encontra em curso.
Registaram‑se 457 ocorrências/processos relativos
ao não cumprimento de leis e regulamentos laborais,
tendo sido resolvidos 61 e mais 343 de anos anteriores.
No âmbito da contratação a termo entraram 9 processos
de que resultou a reintegração de duas pessoas.
Os CTT garantem a salvaguarda das responsabilidades
da empresa em matérias legais e cumprem o
Código Internacional da Prática Publicitária da ICC
- International Chamber of Commerce, estando
representados na Auto Regulação Publicitária, de
que são sócios, bem como o da APAN – Associação
Portuguesa de Anunciantes. Cumprem códigos/
regulamentos, e.g. Código de Conduta em Matéria
de Publicidade, Código de Práticas Leais sobre
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Publicidade Ambiental, entre outros. Estão abrangidos
pela autodisciplina a que a própria indústria se impõe,
com o objetivo de assegurar de forma rápida e eficaz
o respeito pelas normas na comunicação publicitária.
O Código de Conduta da empresa é claro em
relação a práticas de marketing e de publicidade,
com obrigatoriedade de divulgação da informação
correta e precisa sobre os produtos e serviços
comercializados, nomeadamente as suas
caraterísticas técnicas, a assistência pós‑venda,
os preços e as condições de pagamento.
Compete à ANACOM – Autoridade Nacional de
Comunicações, a regulação e supervisão do setor
postal. Assim e no âmbito do Contrato de Concessão
celebrado, a ANACOM efetua a monitorização regular
aos CTT através de dois tipos de auditorias:

• Auditoria aos indicadores de qualidade de serviço e ao
sistema de reclamações e de pedidos de informação
dos CTT, para verificação da fiabilidade de resultados
e adequação das metodologias de apuramento dos
níveis de qualidade de serviço. Concluíram‑se em
2018 as auditorias referentes aos anos de 2016 e 2017,
tendo os relatórios dos auditores expresso que os
resultados se encontravam em conformidade, em
todos os aspetos materialmente relevantes, com
as disposições legais e regulamentares aplicáveis
e a ANACOM definido alguns ajustamentos a
implementar no âmbito do sistema de medição dos
indicadores de qualidade de serviço.

• Auditoria ao sistema de contabilidade analítica
dos CTT, para verificação da conformidade do
sistema e dos resultados obtidos, bem como com
as normas e boas práticas nacionais e internacionais.
A declaração emitida no início de 2018 sobre a auditoria
aos resultados do sistema de contabilidade analítica
referente ao exercício de 2015 indica que os resultados
foram produzidos de acordo com as disposições legais
e regulamentares aplicáveis. Neste âmbito foram
também desenvolvidos ao longo do ano trabalhos
no domínio da auditoria aos resultados dos exercícios
de 2016 e 2017. Nesta sequência, em 15.02.2019 a
ANACOM aprovou um sentido provável de decisão
relativo aos resultados do exercício de 2016, segundo
o qual aquela entidade considera que devem ser
identificados novos critérios para a repartição
de gastos entre a atividade postal e a atividade
bancária da Empresa, determinando a reformulação
da contabilidade analítica relativa aos exercícios
de 2016 e 2017 neste aspeto. Os CTT vão analisar
detalhadamente o sentido provável de decisão
e transmitir a sua posição oficial em sede própria.
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2.7.
Gestão de Riscos
2.7.1. Descrição do processo
de gestão de risco
Os riscos decorrentes da atividade dos CTT e das
suas subsidiárias são geridos tendo em conta a forma
descrita no Regulamento do Sistema de Gestão do
Risco aprovado pelo Conselho de Administração. Este
documento, além de estabelecer normas, princípios e
procedimentos orientadores da Gestão do Risco, define
funções, responsabilidades e modelo de governo,
assegurando a implementação de uma framework de
apoio ao processo de tomada de decisão, levando em
consideração os riscos a que os CTT estão expostos.
No âmbito da atividade bancária, o Banco CTT possui
um sistema de gestão de riscos autónomo, suportado
num conjunto de conceitos, princípios, regras e
num modelo organizacional aplicável e ajustado
às especificidades e ao enquadramento regulamentar

da sua atividade. Contudo, está estabelecido um
modelo de articulação entre as áreas responsáveis
pela Gestão do Risco dos CTT e do Banco CTT, de
forma a assegurar um alinhamento relativamente
aos principais riscos interdependentes.
O Perfil de Risco apresenta‑se como o output
principal o do processo, traduzindo a visão num dado
momento sobre os eventos que, a ocorrer, poderão
afetar de modo adverso a consecução dos objetivos
estratégicos, comprometendo a sustentabilidade
dos CTT. A revisão e atualização contínua do Perfil de
Risco é, pois, fundamental, e assenta num processo
dinâmico constituído por quatro fases sequenciais
e inter‑relacionadas e alimentado por um conjunto
de inputs tal como ilustrado na figura seguinte:

Figura 3 – Gestão do Risco
Sistema integrado de Gestão do Risco

Fase II
Avaliação

Planeamento
Estratégico

Fontes externas
de informação

Modelos de articulação
Auditoria Interna
Banco CTT
Outras áreas

Auditores
independentes

Fase I
Identificação
Identificação, análise e
classificação de eventos
de risco

Fase III
Mitigação

Fase IV
Monitorização e reporte
Definição e monitorização
de indicadores de risco
(Key Risk Indicators - KRI)
e acompanhamento
das ações de mitigação

Definição da estratégia
de resposta ao risco
e a identificação
e implementação
de ações de mitigação

Perfil de Risco

Auscultação
da Organização

Avaliação do risco residual
(risco remanescente considerando
todos os controlos existentes
no momento da avaliação)
e determinação do nível de
exposição ao risco
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Os riscos identificados durante a Fase I são avaliados
na Fase II segundo critérios qualitativos e quantitativos
em termos de probabilidade de ocorrência, impacto e
velocidade de materialização do efeito, de acordo com
as diretrizes previstas no Regulamento do Sistema
de Gestão do Risco.
O nível de exposição ao risco resulta da combinação
da sua probabilidade e do seu impacto. Durante a
Fase III, verificando‑se que o nível de exposição a
um determinado risco não é aceitável, são definidas
e implementadas ações corretivas ou de mitigação
com o objetivo de reduzir a exposição, através
da diminuição da probabilidade e/ou do impacto.

Modelo de Governo

A evolução dos principais riscos dos CTT (aqueles com
maior nível de exposição) é monitorizada na Fase IV
através de Key Risk Indicators (KRI). Os KRI funcionam
como barómetro do nível de exposição atual dos CTT
aos riscos, alertando, tempestivamente, para eventuais

Fiscalizar e avaliar
“3ª linha de defesa”

A gestão e controlo de risco são assumidos nos CTT
por toda a estrutura organizacional, envolvendo desde
a gestão de topo aos níveis mais operacionais, através
de um modelo de “3 linhas de defesa” baseado nas
boas práticas de Auditoria e Controlo Interno:

Comissão de Auditoria

Conselho de Administração

Direção de Auditoria e Qualidade

Comissão Executiva

Definir políticas
e monitorizar/controlar
“2ª linha de defesa“
Implementar e gerir
“1ª linha de defesa“

Comité de Gestão de Risco

Direção de Finanças e Risco

Direções Corporativas

Unidades de Negócio

O Conselho de Administração aprova as principais
políticas e a orientação de risco dos CTT, definindo
o perfil e objetivos em matéria de assunção de riscos
e criando sistemas para o seu controlo. Anualmente
procede à avaliação da eficácia do sistema de
Gestão do Risco, com vista a garantir que os riscos
efetivamente incorridos são consistentes com
os objetivos definidos.
A Comissão de Auditoria supervisiona e avalia as
políticas e o sistema de Gestão do Risco, podendo
propor à Comissão Executiva medidas destinadas
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alterações da probabilidade de ocorrência e/ou do
impacto do evento de risco. Cada KRI tem definido um
objetivo e um nível de tolerância. A ultrapassagem
deste nível de tolerância poderá significar que a
Empresa incorre em perdas financeiras superiores
ao esperado (value‑at‑risk), requerendo, portanto,
a adoção de medidas de resposta imediata. Em alguns
casos, de forma a maximizar a eficácia do KRI, são
definidos a priori planos de atuação programada com
medidas de mitigação específicas cuja implementação
fica condicionada à ultrapassagem dos níveis de
tolerância definidos para os KRI.
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a melhorar o seu funcionamento. Também acompanha
e aprecia o perfil e objetivos em matéria de assunção
de riscos, os níveis de exposição ao risco e as medidas
de mitigação neste âmbito.
A Comissão Executiva aprova o perfil de risco e os
níveis de exposição ao risco dos CTT, assim como
os modelos, processos e procedimentos de gestão
do risco, além das iniciativas propostas de mitigação,
dando execução e tendo em conta os termos
e objetivos definidos e aprovados pelo Conselho
de Administração.
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O Comité de Gestão do Risco apoia a Comissão
Executiva no processo de preparação e aprovação
das estratégias e políticas de Gestão do Risco,
monitorizando a sua execução.
A direção de Finanças e Risco, diretamente
dependente da Comissão Executiva (reportando
hierarquicamente ao Chief Financial Officer (“CFO”)),
é responsável pela coordenação centralizada do
Sistema de Gestão do Risco dos CTT e o planeamento
e implementação de programas de gestão dos riscos
suportados no Regulamento do Sistema de Gestão
do Risco da Empresa.
A direção de Auditoria e Qualidade avalia a qualidade
e eficácia do sistema de Gestão do Risco e identifica
e carateriza eventos de risco no âmbito das atividades
de auditoria realizadas.

Evolução
Negócios
e nível de
impactados exposição

Racional do risco

As restantes Direções Corporativas e Unidades de
Negócio operacionalizam as políticas e procedimentos
de Gestão do Risco aprovados e propõem ações
de mitigação para os principais riscos identificados.

2.7.2. Identificação de riscos
(matriz de risco) e resposta CTT
Os principais riscos enfrentados pelos CTT no decurso
da execução da sua estratégia e dos seus processos
de negócio são descritos na tabela seguinte. Para cada
risco é apresentado o seu racional, a sua classificação
de acordo com a taxonomia aplicada, os segmentos
de negócio impactados, uma breve descrição das
estratégias de mitigação implementadas, a tendência
de evolução face ao ano anterior e o nível de exposição
a dezembro de 2018:

Mitigação

CONCORRÊNCIA
Categoria: Estratégico
Sub-Categoria: Competitividade
Os negócios de Correio e Expresso & Encomendas
dos CTT têm vindo a sofrer um aumento da pressão
competitiva nos últimos anos. Durante 2017 e 2018
surgiram novos players no negócio de Correio. Já no
negócio de Expresso & Encomendas, o e-commerce tem
permitido o forte crescimento do mercado, tornando-o
mais competitivo e globalizado. Neste contexto, o
risco dos CTT está associado à incapacidade ou falta
de agilidade na resposta às ofertas concorrentes,
podendo assim perder Clientes, ou serem obrigados
a descer preços.

Como empresa moderna e atenta ao mercado e
às necessidades dos Clientes, os CTT continuam a
apostar no desenvolvimento de produtos que integram
as competências e ativos existentes, inovando
continuamente o leque de ofertas, adequando o seu
pricing e procurando abranger todos os nichos de
mercado emergentes. Com a aquisição da Transporta,
os CTT procuram explorar oportunidades de
crescimento em mercados adjacentes como a Logística
e Carga de última milha, com potencial sinérgico com
operações existentes.

DESAFIO CEP (COURIER EXPRESS AND PARCELS)
IBÉRICO
Categoria: Estratégico
Sub-Categoria: Competitividade
Tem-se assistido a um aumento significativo do volume
de Expresso & Encomendas na Ibéria com tendência a
manter-se (ou acelerar) dada a ainda reduzida penetração
do e commerce. Os CTT são líderes no mercado CEP em
Portugal mas em Espanha ainda têm uma presença pouco
significativa, com espaço para crescimento nos vários
segmentos desta geografia. Se os CTT não conseguirem
consolidar a sua posição como Operador Ibérico de
referência no mercado CEP, e sendo esta uma alavanca
de crescimento fundamental para responder ao declínio
do correio físico, os efeitos nos seus resultados serão
bastante adversos.
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A estratégia dos CTT para o negócio Expresso
& Encomendas ambiciona o desenvolvimento
e consolidação do seu posicionamento como
operador Ibérico forte e de referência, com operação
integrada em Portugal e Espanha. Neste sentido,
está em curso o projeto Operador Ibérico que engloba
várias iniciativas com vista à captação de fluxos ibéricos,
alavancando na posição de liderança em Portugal,
e de fluxos internacionais provenientes do crescimento
do e-commerce e aumento do comércio cross-border.
Adicionalmente, para acelerar o crescimento dos
CTT em Espanha, estão ainda a ser exploradas
oportunidades inorgânicas.
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Evolução
Negócios
e nível de
impactados exposição

Racional do risco

Mitigação

PLANO DE TRANSFORMAÇÃO OPERACIONAL
Categoria: Estratégico
Sub-Categoria: Competitividade
No final de 2017 os CTT apresentaram ao mercado um
plano trianual de Transformação Operacional ambicioso
focado no negócio postal, de forma a melhorar a
rentabilidade, reforçar a qualidade de serviço e dar
suporte à transformação a médio prazo da Empresa.
O risco advém da possibilidade de não serem atingidos
os objetivos apresentados no Plano, nomeadamente
o impacto no EBITDA.

De forma a reforçar o enfoque na execução do Plano
de Transformação Operacional, foi implementado um
modelo de execução e governance com envolvimento
contínuo da Comissão Executiva e follow-up ao nível do
Conselho de Administração (“CA”), através do Comité
de Monitorização da Implementação do Plano de
Transformação Operacional liderado pelo Presidente
do CA e integrando Administradores Não-Executivos,
incluindo o Administrador Não-Executivo representante
dos acionistas.

IMAGEM PÚBLICA
Categoria: Estratégico
Sub-Categoria: Marca/Reputação
A imagem e reputação dos CTT e a confiança dos
Clientes, investidores e restantes stakeholders na marca
são fatores chave para o sucesso. Por esse motivo, a
ocorrência de eventos desencadeadores de pressão
mediática negativa sobre a imagem dos CTT pode resultar
em efeitos materialmente adversos sobre os negócios
e resultados da empresa.

Cientes dos desafios de comunicação atuais bem como
da necessidade imperiosa de defender e preservar
a imagem junto dos seus principais stakeholders, os
CTT têm mantido a aposta numa comunicação focada
na proatividade, antecipação, clareza e positivismo.

DESEMPENHO DO BANCO CTT
Categoria: Estratégico
Sub-Categoria: Competitividade
O Banco CTT é um Banco recente a operar num
ambiente muito competitivo. Neste contexto, a adoção
de estratégia adequadas e a agilidade em adaptar
as mesmas consoante a evolução da envolvente e a
identificação de novas oportunidades são vitais. O risco
advém da possibilidade de desvios ao Plano de Negócios
impactarem negativamente o resultado líquido do Grupo.

O Banco CTT gere ativamente o seu risco estratégico
através de revisões contínuas do seu Plano de Negócios
em função da evolução do próprio negócio, das
mudanças económicas e concorrenciais e das condições
de mercado, em comunicação e alinhamento com o seu
acionista e tendo preocupação constante com o seu
nível de capital e os riscos tomados nas suas decisões
estratégicas e o plano de capitalização previsto.

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
Categoria: Operacional
Sub-Categoria: Sistemas de Informação
Atendendo à cada vez maior dependência das tecnologias
de informação nos negócios dos CTT, a segurança
e proteção de informação é um tema bastante crítico.
Falhas comportamentais, deliberadas ou não, por parte
de colaboradores dos CTT ou terceiros, o acesso não
autorizado a instalações ou a ocorrência de ataques
cibernéticos que, tendencialmente, continuarão a
crescer em volume e sofisticação, podem comprometer
a confidencialidade e/ou integridade da informação.
Se tal suceder, os CTT poderão ter de enfrentar
perturbações na sua atividade, custos não previstos,
perda de dados sensíveis, aplicação de sanções e/ou
danos reputacionais elevados.
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Os CTT têm investido nas suas soluções de segurança
de informação reforçando o padrão de robustez e qualidade
e implementando procedimentos e ferramentas de
controlo para a identificação de vulnerabilidades e ameaças.
Regularmente são realizadas ações de formação com
o objetivo de incrementar uma cultura e postura acrescidas
de proteção da informação em toda a empresa. O Banco
CTT desenvolveu um programa de segurança para garantir
a privacidade dos dados sensíveis dos seus clientes e para
defender as infraestruturas, sistemas e outros ativos críticos
face às ameaças de fraude, cibercrime, roubo ou perda
de informação. No caso do negócio de Printing & Finishing,
os CTT detêm a certificação ISO 27001 para Sistemas
de Gestão de Segurança de Informação.
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CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES POSTAIS
Categoria: Operacional
Sub-Categoria: Continuidade do negócio
A ocorrência de determinados eventos adversos,
imprevisíveis e inevitáveis, alheios à vontade e controlo
dos CTT, pode afetar sistemas informáticos, instalações e
pessoas, conduzindo, no limite, à paralisação da atividade
postal. A falta de uma reação pronta e coordenada, poderá
prolongar a interrupção no tempo causando perdas
financeiras consideráveis além de danos irreparáveis
na reputação e imagem da empresa.

Regularmente são revistos os processos de
continuidade de negócio existentes de forma a preparar
os CTT para a ocorrência de eventos disruptivos nas
operações e, assim, garantir recursos suficientes
e capacidade operativa para assegurar a reposição
da normalidade na atividade postal no mais breve
espaço de tempo possível.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RGPD)
Categoria: Operacional
Sub-Categoria: Legal/Conformidade
A introdução do novo Regulamento Geral de Proteção
de Dados (“RGPD”) tornou-se efetiva a 25 de maio de
2018. O RGPD coloca o ónus da proteção da privacidade
dos cidadãos nas entidades que recolhem, armazenam,
analisam e gerem os seus dados pessoais. Neste sentido,
o risco para os CTT advém da falha na proteção desses
dados e da consequente aplicação das elevadas
penalizações previstas, além da perda de confiança
dos seus stakeholders.

Conscientes da importância do tema da privacidade
de dados na empresa e modelos de negócio, os CTT
desenvolveram ao longo de 2018 um esforço de
adaptação às novas regras do RGPD. O diagnóstico
realizado permitiu identificar os processos críticos, aferir
o nível de maturidade dos CTT nesta matéria e identificar
pontos de melhoria que se materializaram em diversas
iniciativas de caráter transversal à organização. De um
modo geral, este esforço veio reforçar o nível de controlo
sobre a proteção de dados pessoais nos CTT. Não foram
ainda registados incidentes de privacidade que pelo
seu grau de gravidade obrigassem à notificação da
Comissão Nacional de Protecção de Dados (“CNPD”).

SUBSTITUIÇÃO ELETRÓNICA
Categoria: Externo
Sub-Categoria: Macrotendências
A intensificação do fenómeno de digitalização e
substituição do correio físico por outras formas de
comunicação digital tem conduzido a uma queda contínua
do tráfego postal desde 2001, observando-se uma
aceleração significativa desta tendência nos últimos
2 anos. Estima-se que continue a decrescer ao ritmo
médio de 5% por ano até 2021 pressionando, desta forma,
os rendimentos operacionais dos CTT.
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O Plano de Transformação Operacional apresenta
como objetivo principal a reestruturação do negócio
postal, procurando ajustar a estrutura de custos
fixos às necessidades de médio prazo, mantendo
elevados padrões operacionais. Espera-se que o
Plano de Transformação Operacional venha a ter
uma contribuição positiva de até 45M€ para o EBITDA
recorrente a partir de 2020, ajudando, assim, a
contrariar a contínua queda estrutural do negócio de
Correio. Em simultâneo, os CTT têm vindo a apostar na
diversificação do negócio, particularmente através das
alavancas de Expresso & Encomendas e Banco CTT.

75

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

Evolução
Negócios
e nível de
impactados exposição

Racional do risco

Mitigação

ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS
Categoria: Externo
Sub-Categoria: Político
Enquanto prestador do Serviço Postal Universal (SPU), os
CTT operam num ambiente intensamente regulado e estão
sujeitos a um número significativo de requisitos legais e
regulatórios relativos a regime de preços, parâmetros da
prestação do SPU e qualidade dos serviços. A alteração
destes requisitos, da sua aplicação ou da sua interpretação
pode determinar um aumento significativo dos custos
associados ao seu cumprimento e o consequente efeito
adverso nos resultados dos CTT.

Os CTT praticam uma gestão regulatória ativa de modo
a potenciar a sustentabilidade do SPU. Considerando
que a aprovação dos novos parâmetros de qualidade
e objetivos de desempenho do SPU aprovados
pelo Regulador (ANACOM) apresenta um caráter
desproporcional e desadequado, indo muito além
das práticas atuais e tendências europeias nesta
matéria, os CTT requereram a declaração de invalidade
da decisão, por via de ação arbitral e administrativa.

FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS
Categoria: Externo
Sub-Categoria: Catástrofes
O aumento da frequência e da severidade de fenómenos
extremos associados às alterações climáticas, como secas,
cheias, ondas de frio ou ondas de calor, tornou-se uma
preocupação das sociedades à escala global. O risco para
os CTT advém dos efeitos potencialmente devastadores
provocados pela ocorrência deste tipo de fenómenos
e dos prejuízos económicos diretos daí resultantes.

Os danos (humanos e materiais) em edifícios e frota
causados por fenómenos meteorológicos extremos
estão cobertos por seguros. Em caso de ocorrência
destes fenómenos, os CTT têm estabelecidos canais
de comunicação com as autoridades, nomeadamente
com a Proteção Civil, com vista a garantir a proteção
das instalações e dos seus trabalhadores.

DANOS AMBIENTAIS
Categoria: Estratégico
Sub-Categoria: Marca/Reputação
A atividade dos CTT acarreta impactos ambientais diretos
e indiretos nomeadamente a depleção de recursos
energéticos de origem fóssil, a emissão de poluentes
atmosféricos, em particular de gases de efeito de estufa,
o consumo de recursos naturais (e.g. papel e água), a
potencial contaminação de solos e efluentes por resíduos
produzidos pelos CTT e a emissão de ruído. O risco advém
de danos reputacionais decorrentes de uma perceção
dos CTT como empresa pouco amiga do ambiente.

SO2

EC2

EN30

Com o objetivo de minimizar a sua pegada ecológica,
os CTT têm implementados programas e sistemas de
gestão ambiental certificados. A eficiência energética e
carbónica é assegurada com medidas de racionalização
de eletricidade, com a aquisição de energia verde e com
a promoção de produtos e serviços ecológicos e/ou
carbonicamente neutros. A mobilidade sustentável é
também alvo de promoção pelos CTT através da gestão
e racionalização dos consumos da frota, da expansão
da frota elétrica e da procura de soluções de mobilidade
suave. Complementadas com ações de formação,
estas iniciativas reforçam o envolvimento com os
trabalhadores e stakeholders.
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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

60, 72

G-3

Nome da organização

-

G-4

Principais marcas, produtos e/ou serviços

60, 72

G-5

Localização da sede social da organização

-

G-6

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

-

G-7

Tipo e natureza jurídica da propriedade

-

G-8

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

60

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

66

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

72

G-15

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

67

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

67, 69

Aspetos Materiais Identificados e Limites
G-17

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

60

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

64

G-20

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

64

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

65

G-25

Base para identificação e seleção das partes interessadas

63

G-26

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

65, 73

G-27

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

65, 73

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

-

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

69

G-36

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

-

G-38

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

-

G-39

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

-

ODS 16

G-40

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

-

ODS 5
ODS 16

G-41

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

-

ODS 16

G-43

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

-

ODS 4

G-44

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

-

G-45

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

71

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

71

G-47

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

71

G-49

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

-

Governação

ODS 16
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Descrição

Pág(s)

ODS

G-51

Políticas de remuneração dos membros da governação e dos executivos
seniores

-

G-52

Processo adotado para a determinação da remuneração

-

G-53

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

-

ODS 16

G-56

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

68

ODS 16

G-57

Mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar
orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a legislação, 68
como canais de relacionamento (ex.: provedoria)

ODS 16

G-58

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

ODS 16

Remuneração e Incentivos

Ética e Integridade

68

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

46-50, 54-61

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
Grupo
Benefícios fiscais
EC4

Créditos fiscais
Total

1 960 760

Empresa

(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

60, 72

EC8

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

60, 72, 73

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 54-61
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

Higiene e Segurança

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

Formação
LA9

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

LA10

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

ODS 4
ODS 8

LA11

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

-

ODS 5

-

ODS 5
ODS 8

-

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

Avaliação de Fornecedores em Práticas Laborais

ODS 5

-

ODS 8
ODS 10
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Indicador

LA14

Descrição

Pág(s)

ODS

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

-

ODS 8
ODS 16

69

ODS 16

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas com Práticas Laborais
LA16

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

Direitos Humanos

HR1

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

ODS 10
ODS 12

HR2

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

ODS 4

Não Discriminação
HR3

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

-

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

HR4

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

-

ODS 10

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

-

ODS 16

Trabalho Infantil

HR5

Trabalho Forçado
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HR6
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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

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

68, 69

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
68 , 69
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

Políticas Públicas

68
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Indicador
SO6

Descrição

Pág(s)

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

-

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

69

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

69

ODS

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

Rotulagem de Produtos e Serviços

-

ODS 16
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ODS

PR3

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

-

ODS 12

PR4

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

-

PR5

Resultados de inquéritos de satisfação do cliente

-

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

69

Privacidade do Cliente

PR8

ODS 16

Conformidade
PR9

Meio ambiente
Consumo de Materiais
Abordagem de gestão, objetivos, desempenho, políticas e contextualização 56-61
EN1

Materiais utilizados, por peso ou por volume

-

EN2

Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem

-

ODS 15

EN3

Consumo de energia dentro da organização

-

ODS7
ODS 12

EN4

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

-

Energia
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Pág(s)

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

-

EN19

Redução das emissões de gases de efeito estufa

-

Água

ODS 13

ODS 15
ODS 12

ODS 13
ODS 12

ODS 13

ODS 11
ODS 13
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ODS

EN20

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

-

ODS 13

EN21

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

Resíduos e Efluentes

EN22

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

-

ODS 6

EN23

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação

-

ODS 12

EN24

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

-

Produtos e Serviços (impactes ambientais)

EN27

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

-

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

69

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

Avaliação Ambiental de Fornecedores

-

ODS 9
ODS 11
ODS 12
ODS 13
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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

Pág(s)

ODS

-

ODS 8
ODS 12
ODS 13
ODS 17

-

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

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”)

