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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas anexas da CTT - Correios de 
Portugal, S.A. (o Grupo), que compreendem a demonstração consolidada da posição 
financeira em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 2.513.440.904
euros e um total de capital próprio de 131.414.932 euros, incluindo um resultado 
líquido de 29.196.933 euros), a demonstração consolidada dos resultados por 
naturezas, a demonstração consolidada do rendimento integral, a demonstração 
consolidada das alterações no capital próprio e a demonstração consolidada de fluxos 
de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações 
financeiras consolidadas que incluem um resumo das políticas contabilísticas 
significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas anexas apresentam de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira
consolidada da CTT - Correios de Portugal, S.A. em 31 de dezembro de 2019 e o 
seu desempenho financeiro e fluxos de caixa consolidados relativos ao ano findo 
naquela data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal 
como adotadas na União Europeia.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria 
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão 
descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras consolidadas” abaixo. Somos independentes das entidades que compõem 
o Grupo nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do 
código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e 
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria 
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, 
tiveram maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano 
corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto da auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos 
uma opinião separada sobre essas matérias. 
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Reconhecimento do rédito

O Risco A nossa resposta ao risco 
identificado

O Grupo atua em diferentes áreas de 
negócio (Correio, Expresso e 
Encomendas, Serviços Financeiros e 
Bancário) sendo as políticas de 
reconhecimento do rédito distintas para 
cada uma delas, conforme referido nas 
notas 2.23 e 39. 

Considerámos a presunção prevista nas 
normas internacionais de auditoria de 
existência de risco de fraude associado 
ao reconhecimento do rédito.

Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos:

 Avaliação do desenho e 
implementação e teste à eficácia 
operacional dos principais controlos 
efetuados pelo Grupo associados ao 
reconhecimento do rédito; 

 Teste de detalhe ao diferimento do 
rédito associado a filatelia e pré-
pagos;

 Teste de detalhe às notas de 
crédito;

 Procedimentos substantivos 
analíticos às prestações de serviços 
de correio e aos serviços financeiros 
postais e testes às journal entries
por forma a identificar e testar o 
risco de fraude e de eventual 
derrogação aos controlos 
implementados; e,

 Revisão das divulgações efetuadas 
pelo Grupo, de acordo com o 
normativo contabilístico aplicável.
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Benefícios aos empregados

O Risco A nossa resposta ao risco 
identificado

As responsabilidades com cuidados de 
saúde pós-emprego, outros benefícios 
de longo prazo a empregados e aos 
órgãos sociais totalizam 286.560.992
euros e envolvem um significativo grau 
de julgamento na definição dos 
pressupostos de longo prazo, que 
poderão resultar em variações 
significativas nos montantes registados 
nas demonstrações financeiras, 
conforme referido nas notas 2.20,
2.30 e 31.

Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos:

 Avaliação do desenho e 
implementação e teste à eficácia 
operacional dos principais controlos 
efetuados pelo Grupo associados 
aos pressupostos e estimativas 
utilizadas nos estudos atuariais;

 Avaliação da razoabilidade dos
pressupostos e estimativas 
assumidas no cálculo atuarial e a 
metodologia de cálculo da 
responsabilidade;

 Comparação da informação 
prestada pela gestão ao atuário
independente para a realização do 
cálculo da responsabilidade;  

 Revisão das divulgações efetuadas 
pelo Grupo, de acordo com o
normativo contabilístico aplicável.
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Investimento no Banco CTT

O Risco A nossa resposta ao risco 
identificado

Conforme referido na nota 1.2, o Banco
CTT iniciou a sua atividade no final de 
2015, tendo dado em 2019 continuação 
à estratégia de investimento com a 
aquisição da 321 Crédito – Instituição 
Financeira de Crédito, S.A. em maio de 
2019, de alargamento da rede de 
balcões e de lançamento de novos 
produtos.   

A monitorização do cumprimento do 
orçamento e plano aprovado pelo 
acionista é relevante para a estratégia 
de auditoria, particularmente o impacto 
das condições de mercado e dos 
consequentes ajustamentos ao plano ao 
nível das necessidades de entrada de 
capital pelo acionista e capacidade de 
distribuição de dividendos.

Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos:

 Avaliação do desenho e 
implementação dos principais 
controlos efetuados pelo Grupo 
associados à aprovação do 
Business Plan e respetivos 
pressupostos;

 Avaliação da metodologia de 
avaliação usada, Dividend Discount 
Model (DDM), tendo sido envolvidos 
os nossos especialistas em 
avaliações para esse efeito;

 Análise do apuramento efetuado 
pelo Grupo do valor recuperável do 
Banco CTT e do seu investimento 
na 321 Crédito – Instituição 
Financeira de Crédito, S.A. e dos 
principais pressupostos 
considerados nos modelos de 
imparidade, nomeadamente, a taxa 
de desconto (cost of equity), a taxa 
de crescimento na perpetuidade, os 
requisitos de Core Tier 1
considerados para efeito de cálculo 
dos resultados distribuíveis, 
distribuição de dividendos e 
aumentos de capital;

 Teste da precisão matemática dos 
modelos de imparidades; 

 Comparação das projeções 
financeiras com o orçamento e 
plano aprovado e apresentado ao 
Banco de Portugal; 

 Discussão com a gestão das 
expectativas futuras, 
nomeadamente em termos de 
crédito concedido, formas de 
financiamento e rentabilidade 
esperada;

 Realização de análises de 
sensibilidade a variações dos 
principais pressupostos; e 

 Revisão das divulgações efetuadas 
pelo Grupo, de acordo com o 
normativo contabilístico aplicável.
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Imparidade para crédito a clientes – crédito automóvel e locação financeira
O Risco A nossa resposta ao risco 

identificado
Em 31 de dezembro de 2019, conforme nota 
19 anexa às demonstrações financeiras, a 
rubrica de crédito a clientes bancários –
crédito automóvel e locação financeira 
totaliza 482.319.310 euros.
Para efeitos da determinação da imparidade, 
os ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado são classificados em três 
categorias (Stage 1, 2 ou 3) tendo em 
consideração a identificação ou não de uma 
deterioração significativa do risco de crédito,
desde o seu reconhecimento inicial ou se se 
tratam de ativos com imparidade. Para o
Grupo a determinação deste efeito é um 
processo relevante dado que a mesma 
influencia os níveis de Expected Credit Loss
(‘ECL’) associados.
A imparidade é calculada com base na perda
esperada que é estimada pelo Grupo,
conforme referido na nota 2.16 anexa às 
demonstrações financeiras. 
A análise coletiva é baseada em estimativas 
e pressupostos para determinação da ECL 
que tem em consideração (i) a experiência 
histórica de perdas em carteiras de crédito 
com risco semelhante determinadas tendo 
em consideração a categoria a que estão 
alocadas; e (ii) o conhecimento das 
envolventes económica e creditícia e da sua 
influência sobre o nível de perdas históricas 
e futura (‘forward looking’).
Nas exposições mais relevantes de cada 
segmento de crédito e nos contratos que 
reúnam determinadas características 
qualitativas, o valor da imparidade é apurado 
com recurso a uma análise individual, a qual 
implica um juízo de valor no apuramento da 
melhor estimativa dos fluxos de caixa destas 
operações.
O processo de avaliação da imparidade 
apresenta elevada complexidade no seu 
desenho e implementação e inclui diversas 
estimativas e julgamentos por parte do
Grupo. Este processo tem em consideração 
fatores como a probabilidade de 
incumprimento, as notações de risco, o valor 
dos colaterais associado a cada operação, 
as taxas de recuperação e as estimativas 
quer dos fluxos de caixa futuros, quer do 
momento do seu recebimento.
A utilização de metodologias alternativas e 
de outros pressupostos e estimativas poderia 
resultar em níveis diferentes de perdas por 
imparidade reconhecidas, com o 
consequente impacto nos resultados do
Grupo.

Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos:
 Indagações à Gestão sobre o processo 

de identificação e apuramento de perdas 
por imparidade;

 Avaliação do desenho e implementação
e teste à eficácia operacional dos 
principais controlos definidos pelo Grupo
ao nível do processo de identificação e 
apuramento de perdas por imparidade;

 Análise do alinhamento das políticas 
contabilísticas com o definido na IFRS 9;

 Análise do processo de classificação 
dos ativos financeiros com base no seu 
risco de crédito (Stage 1, 2 e 3);

 Avaliação do processo de estimação da 
ECL;

 Para os créditos cujas perdas por 
imparidade são determinadas em base 
coletiva, teste, com o apoio dos nossos 
especialistas nesta área, dos modelos 
subjacentes. Adicionalmente, teste da
adequação e da precisão dos 
pressupostos significativos utilizados 
pelo modelo;

 Para os créditos cujas perdas por 
imparidade são determinadas em base 
individual, análise, para uma amostra de 
operações, da informação utilizada pelo 
Grupo para efetuar a análise económica 
do cliente e aferir sobre a razoabilidade 
da taxa de imparidade definida;

 Revisão das divulgações efetuadas pelo
Grupo, de acordo com o normativo 
contabilístico aplicável.
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Concessão de crédito à habitação – Banco CTT

O Risco A nossa resposta ao risco 
identificado

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica 
Crédito a clientes bancários (habitação e
descobertos) totaliza 406.321.928 euros, 
conforme nota 19 anexa às 
demonstrações financeiras. Esta rubrica 
inclui o valor de 405.168.801 euros 
relativo a crédito à habitação.

O Banco CTT iniciou em março de 2017 
a concessão do produto de Crédito à 
Habitação. Este processo foi criado de 
raiz pelo Banco, tendo por base um 
workflow informático desenvolvido em 
parceria com um parceiro externo. 

Em virtude da integração recente deste 
processo no Banco, dos objetivos 
definidos para a gestão e do peso na 
atividade operacional do Banco, 
classificamos esta área como relevante 
do ponto de vista da nossa auditoria.

Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos:

 Obtenção do entendimento do 
processo de concessão de crédito, 
desde a receção das propostas até 
ao seu registo contabilístico final e 
relato financeiro associado, 
identificando os respetivos pontos 
de risco e controlos associados;

 Análise das atas do Comité de 
Crédito, onde são discutidas as 
propostas de risco mais elevado e 
definidas as linhas diretoras do 
processo de concessão;

 Análise dos processos de integração 
de sistemas entre os parceiros 
envolvidos e o Banco, bem como 
entre os sistemas operacionais e 
contabilísticos;

 Avaliação do desenho e 
implementação e teste à eficácia 
operacional dos controlos 
associados ao processo de 
concessão de crédito e do modelo 
de imparidade implementado pelo 
Banco para dar cumprimento aos 
requisitos da IFRS 9; 

 Análise para uma amostra da 
documentação que suporta a 
análise de crédito inicial e o registo 
contabilístico das operações, 
incluindo as respetivas escrituras;

 Teste aos juros do período e juros 
corridos; 

 Teste ao montante da imparidade 
apurada de acordo com a IFRS 9; e,

 Revisão das divulgações efetuadas 
pelo Grupo, de acordo com o 
normativo contabilístico aplicável.
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Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas 
demonstrações financeiras consolidadas
O órgão de gestão é responsável pela:

— preparação de demonstrações financeiras consolidadas que apresentem de forma 
verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos 
de caixa do Grupo de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS) tal como adotadas na União Europeia;

— elaboração do relatório de gestão, incluindo o relatório do governo societário, nos 
termos legais e regulamentares aplicáveis;

— criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir 
a preparação de demonstrações financeiras consolidadas isentas de distorção 
material devido a fraude ou erro;

— adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

— avaliação da capacidade do Grupo de se manter em continuidade, divulgando, 
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e 
divulgação da informação financeira do Grupo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras consolidadas

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as 
demonstrações financeiras consolidadas como um todo estão isentas de distorções 
materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. 
Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que 
uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção 
material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são 
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente 
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base 
nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos 
profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

— identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras consolidadas, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos 
procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de 
auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a 
nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é 
maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado 
que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas 
declarações ou sobreposição ao controlo interno;

— obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo 
interno do Grupo;

— avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
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— concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer 
incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam 
suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade do Grupo para dar continuidade 
às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos 
chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas ou, caso essas divulgações não 
sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas 
na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos 
ou condições futuras podem levar a que o Grupo descontinue as suas atividades;

— avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações 
financeiras consolidadas, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações 
financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a 
atingir uma apresentação apropriada; 

— obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relativa à informação financeira 
das entidades ou atividades dentro do Grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela orientação, 
supervisão e desempenho da auditoria do Grupo e somos os responsáveis finais 
pela nossa opinião de auditoria;

— comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de 
fiscalização, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, 
e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência 
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria;

— das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o 
órgão de fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na 
auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do ano corrente e que são 
as matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso 
relatório, exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e

— declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos 
relevantes relativos à independência e comunicamos todos os relacionamentos e 
outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa 
independência e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação 
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras consolidadas.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades 
Comerciais, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com 
os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante 
é concordante com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas e, tendo em 
conta o conhecimento e apreciação sobre o Grupo, não identificámos incorreções 
materiais.

Sobre o relatório de governo societário
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais, 
somos de parecer que o relatório de governo societário inclui os elementos exigíveis 
ao Grupo nos termos do artigo 245º-A do Código dos Valores Mobiliários, não tendo 
sido identificadas incorreções materiais na informação divulgada no mesmo, 
cumprindo o disposto nas alíneas c), d), f), h), i) e m) do referido artigo.
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Sobre a informação não financeira prevista no artigo 508.º-G do Código 
das Sociedades Comerciais
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais, 
informamos que o Grupo preparou um relatório separado do relatório de gestão que 
inclui a informação não financeira, conforme previsto no artigo 508.º-G do Código das 
Sociedades Comerciais, tendo o mesmo sido publicado juntamente com o relatório de 
gestão.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10º do Regulamento 
(UE) n.º 537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes 
de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o seguinte:

— Fomos nomeados auditores do Grupo pela primeira vez na assembleia geral de 
acionistas realizada em 5 de maio de 2014 para completar o último ano do 
mandato do triénio compreendido entre 2012 e 2014. Fomos nomeados na 
assembleia geral de acionistas realizada em 18 de abril de 2018 para o atual 
mandato compreendido entre 2018 e 2020.

— O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de 
qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações 
financeiras consolidadas. No planeamento e execução da nossa auditoria de 
acordo com as ISA mantivemos o ceticismo profissional e concebemos 
procedimentos de auditoria para responder à possibilidade de distorção material 
das demonstrações financeiras consolidadas devido a fraude. Em resultado do 
nosso trabalho não identificámos qualquer distorção material nas demonstrações 
financeiras devido a fraude.

— Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o 
relatório adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização do 
Grupo em 13 de março de 2020.

— Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 
77.º, número 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que 
mantivemos a nossa independência face ao Grupo durante a realização da 
auditoria.

16 de março de 2020

KPMG & Associados -
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 189)
representada por
Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão (ROC n.º 1427)
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da CTT - Correios de Portugal, 
S.A. (a Entidade), que compreendem a demonstração da posição financeira em 
31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 1.016.079.752 euros e um total 
de capital próprio de 131.172.677 euros, incluindo um resultado líquido de 29.196.933 
euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração do rendimento 
integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos 
de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações 
financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da 
CTT - Correios de Portugal, S.A. em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho 
financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União 
Europeia.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria 
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão 
descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos 
os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e 
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria 
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, 
tiveram maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano 
corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto da auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos 
uma opinião separada sobre essas matérias. 
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Reconhecimento do rédito

O Risco A nossa resposta ao risco 
identificado

A Entidade atua em diferentes áreas de 
negócio (Correio, Expresso e 
Encomendas, Serviços Financeiros e 
Bancário) sendo as políticas de 
reconhecimento do rédito distintas para 
cada uma delas, conforme referido nas 
notas 2.23 e 39. 

Considerámos a presunção prevista nas 
normas internacionais de auditoria de 
existência de risco de fraude associado 
ao reconhecimento do rédito. 

Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos:

 Avaliação do desenho e 
implementação e teste à eficácia 
operacional dos principais controlos 
efetuados pela Entidade associados 
ao reconhecimento do rédito;  

 Teste de detalhe ao diferimento do 
rédito associado a filatelia e pré-
pagos;

 Teste de detalhe às notas de 
crédito;

 Procedimentos substantivos 
analíticos às prestações de serviços 
de correio e aos serviços financeiros 
postais e testes às journal entries
por forma a identificar e testar o 
risco de fraude e de eventual 
derrogação aos controlos 
implementados; e,

 Revisão das divulgações efetuadas 
pela Entidade, de acordo com o 
normativo contabilístico aplicável.
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Benefícios aos empregados

O Risco A nossa resposta ao risco 
identificado

As responsabilidades com cuidados de 
saúde pós-emprego, outros benefícios 
de longo prazo a empregados e aos 
órgãos sociais totalizam 284.673.632 
euros e envolvem um significativo grau 
de julgamento na definição dos 
pressupostos de longo prazo, que 
poderão resultar em variações 
significativas nos montantes registados 
nas demonstrações financeiras, 
conforme referido nas notas 2.20, 2.30 e 
31.

Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos:

 Avaliação do desenho e 
implementação e teste à eficácia 
operacional dos principais controlos 
efetuados pela Entidade associados 
aos pressupostos e estimativas 
utilizadas nos estudos atuariais;

 Avaliação da razoabilidade dos 
pressupostos e estimativas 
assumidas no cálculo atuarial e a 
metodologia de cálculo da 
responsabilidade;

 Comparação da informação 
prestada pela gestão ao atuário 
independente para a realização do 
cálculo da responsabilidade;  

 Revisão das divulgações efetuadas 
pela Entidade, de acordo com o 
normativo contabilístico aplicável.
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Investimento no Banco CTT

O Risco A nossa resposta ao risco 
identificado

Conforme referido na nota 1.2, o Banco 
CTT iniciou a sua atividade no final de 
2015, tendo dado em 2019 continuação 
à estratégia de investimento com a 
aquisição da 321 Crédito – Instituição 
Financeira de Crédito, S.A. em maio de 
2019, de alargamento da rede de 
balcões e de lançamento de novos 
produtos.   
A monitorização do cumprimento do 
orçamento e plano aprovado pelo 
acionista é relevante para a estratégia 
de auditoria, particularmente o impacto 
das condições de mercado e dos 
consequentes ajustamentos ao plano ao 
nível das necessidades de entrada de 
capital pelo acionista e capacidade de 
distribuição de dividendos. 

Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos:
 Avaliação do desenho e 

implementação dos principais 
controlos efetuados pela Entidade 
associados à aprovação do 
Business Plan e respetivos 
pressupostos;

 Avaliação da metodologia de 
avaliação usada, Dividend Discount 
Model (DDM), tendo sido envolvidos 
os nossos especialistas em 
avaliações para esse efeito;

 Análise do apuramento efetuado 
pelo Grupo do valor recuperável do 
Banco CTT e do seu investimento 
na 321 Crédito – Instituição 
Financeira de Crédito, S.A. e dos 
principais pressupostos 
considerados nos modelos de 
imparidade, nomeadamente, a taxa 
de desconto (cost of equity), a taxa 
de crescimento na perpetuidade, os 
requisitos de Core Tier 1
considerados para efeito de cálculo 
dos resultados distribuíveis, 
distribuição de dividendos e 
aumentos de capital;

 Teste da precisão matemática dos 
modelos de imparidades; 

 Comparação das projeções 
financeiras com o orçamento e 
plano aprovado e apresentado ao 
Banco de Portugal; 

 Discussão com a gestão das 
expectativas futuras, 
nomeadamente em termos de 
crédito concedido, formas de 
financiamento e rentabilidade 
esperada; 

 Realização de análises de 
sensibilidade a variações dos 
principais pressupostos; e 

 Revisão das divulgações efetuadas 
pela Entidade, de acordo com o 
normativo contabilístico aplicável.
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Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas 
demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:

— preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da 
Entidade de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal 
como adotadas na União Europeia;

— elaboração do relatório de gestão, incluindo o relatório do governo societário, nos 
termos legais e regulamentares aplicáveis;

— criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir 
a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a 
fraude ou erro;

— adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

— avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, 
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e 
divulgação da informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras 
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as 
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido 
a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança 
razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma 
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material 
quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas 
materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas 
demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos 
profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

— identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos 
de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja 
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco 
de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de 
não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao 
controlo interno;

— obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo 
interno da Entidade;

— avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
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— concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer 
incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam 
suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar 
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações 
relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações 
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são 
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, 
acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue 
as suas atividades;

— avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações 
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras 
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma 
apresentação apropriada; e, 

— comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de 
fiscalização, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, 
e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência 
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria;

— das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o 
órgão de fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na 
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias 
relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto 
quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e

— declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos 
relevantes relativos à independência e comunicamos todos os relacionamentos e 
outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa 
independência e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação 
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades 
Comerciais, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com 
os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante 
é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o 
conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Sobre o relatório de governo societário
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais, 
somos de parecer que o relatório de governo societário inclui os elementos exigíveis à 
Entidade nos termos do artigo 245º-A do Código dos Valores Mobiliários, não tendo 
sido identificadas incorreções materiais na informação divulgada no mesmo, 
cumprindo o disposto nas alíneas c), d), f), h), i) e m) do referido artigo.
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Sobre a informação não financeira prevista no artigo 66.º-B do Código 
das Sociedades Comerciais
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais, 
informamos que o Grupo preparou um relatório separado do relatório de gestão que 
inclui a informação não financeira, conforme previsto no artigo 66.º-B do Código das 
Sociedades Comerciais, tendo o mesmo sido publicado juntamente com o relatório de 
gestão.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10º do Regulamento 
(UE) n.º 537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes 
de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o seguinte:

— Fomos nomeados auditores da Entidade pela primeira vez na assembleia geral de 
acionistas realizada em 5 de maio de 2014 para completar o último ano do 
mandato do triénio compreendido entre 2012 e 2014. Fomos nomeados na 
assembleia geral de acionistas realizada em 18 de abril de 2018 para o atual 
mandato compreendido entre 2018 e 2020;

— O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de 
qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações 
financeiras. No planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA 
mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria 
para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações 
financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos 
qualquer distorção material nas demonstrações financeiras devido a fraude.

— Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o 
relatório adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da 
Entidade em 13 de março de 2020.

— Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 
77.º, número 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que 
mantivemos a nossa independência face à Entidade durante a realização da 
auditoria.

16 de março de 2020

KPMG & Associados -
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 189)
representada por
Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão (ROC n.º 1427) 
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Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria 

- Exercício de 2019 – 

1. Introdução 

Em cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 1 do Artigo 423.º-F do Código das Sociedades 

Comerciais (“CSC”) e do n.º 5 do Artigo 7.º do Regulamento Interno da Comissão de Auditoria 

(“CAUD” ou “Comissão”) dos CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Sociedade”), vem este 

órgão apresentar o seu relatório de atividades de supervisão e fiscalização realizadas durante o 

exercício de 2019 e dar o seu parecer sobre o Relatório Integrado, que inclui o relatório de gestão, 

o relatório de governo societário, a informação relativa à demonstração não financeira, as contas 

consolidadas e individuais dos CTT do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a  proposta 

de aplicação de resultados apresentados pelo Conselho de Administração (“CA”). 

2. Atividades Desenvolvidas 

Durante o exercício de 2019, a CAUD realizou dezassete reuniões, em que se verificou uma 

participação de 98% dos seus membros.  

Com o objetivo de assegurar o pleno cumprimento da sua missão, ao longo do exercício, a 

Comissão realizou diversas atividades compreendidas no âmbito das suas competências e no 

cumprimento dos seus deveres e responsabilidades, com destaque para as seguintes em cada 

uma das suas principais áreas de intervenção: 

 Acompanhar o funcionamento da Sociedade e zelar pela observância da lei, regulamentos 

e estatutos 

O acompanhamento regular da evolução da atividade da Sociedade e das suas subsidiárias, em 

particular as decisões de fundamental importância para a Sociedade, foi realizado 

designadamente através:  

(i) Da participação dos seus membros nas reuniões do CA; (ii) Dos contactos com a Comissão 

Executiva (“CE”), nomeadamente a participação nas reuniões de aprovação das contas; (iii) De 

outros contactos que a CAUD considerou necessários e oportunos com Administradores, 

designadamente com os Chief Financial Officer dos CTT e do Banco CTT e com quadros 

dirigentes da Sociedade, especialmente com os Diretores de Contabilidade e Fiscalidade, de 

Planeamento e Controlo, de Finanças, Risco e M&A, de Relações com Investidores, de 

Regulação e Concorrência, de Jurídica e Secretaria Geral/ Contencioso, de Recursos Humanos/ 

Jurídico-Laborais, e de Auditoria e Qualidade, incluindo o responsável pelo departamento de 

Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria 
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Compliance; (iv) De reuniões com o ROC; e (v) Da participação nas consultas públicas da CMVM 

relacionadas com matérias  de auditoria.  

No desempenho das suas funções, a Comissão analisou a documentação distribuída para apoio 

aos respetivos trabalhos e obteve as informações e esclarecimentos às questões que a análise 

dos documentos tenha suscitado, nomeadamente as julgadas oportunas e adequadas sobre o 

cumprimento dos Estatutos e dos preceitos legais e regulamentares aplicáveis, não se 

deparando com quaisquer constrangimentos ou limitações à sua atuação. 

 Fiscalizar a qualidade e integridade da informação financeira constante dos documentos 

de prestação de contas  

No âmbito das competências constantes das alíneas c) a f) do n. º1 do Artigo 423.ºF do CSC e das 

alíneas a) e b) do n. º3 do Artigo 3.º da Lei n. º148/2015, em particular para efeitos de supervisão 

do cumprimento das políticas, critérios e práticas contabilísticas e da fiabilidade da informação 

financeira, foram desenvolvidas designadamente as seguintes realizações: 

(i) Acompanhamento regular do processo de preparação e divulgação da informação financeira 

e avaliação das políticas e normas contabilísticas e alteração às mesmas, supervisionando o 

seu cumprimento, as estimativas e julgamentos, os procedimentos e os critérios 

valorimétricos utilizados, tentando assegurar a sua aplicação consistente entre exercícios; (ii) 

Acompanhamento das novas IFRS e dos respetivos impactos nos CTT; (iii) Análise do impacto 

das contas das empresas subsidiárias nas contas dos CTT; (iv) Acompanhamento dos 

indicadores financeiros e operacionais relevantes; (v) Apreciação dos Relatórios e Contas do 

exercício de 2018 das empresas subsidiárias dos CTT; (vi) Apreciação da Carta de 

Representação dos CTT para o ROC relativa ao exercício de 2018;  (vii) Apreciação do Relatório 

Integrado dos CTT relativo ao exercício de 2018, tendo emitido parecer sobre o mesmo e 

também sobre a proposta de aplicação de resultados, submetida à Assembleia Geral de Anual 

de 23 abril de 2019; (viii) Análise das contas trimestrais e semestrais consolidadas e individuais 

do exercício de 2019; e (ix) Apreciação do Relatório Integrado dos CTT relativo ao primeiro 

semestre de 2019, tendo emitido parecer sobre o mesmo. 

 Supervisionar os sistemas de auditoria interna, controlo interno e gestão de risco da 

atividade 

No papel de fiscalização da eficácia dos sistemas de gestão de riscos, de controlo interno e de 

auditoria interna, bem como de avaliação do seu funcionamento e dos respetivos 

procedimentos, há a realçar o/a: 
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(i) Acompanhamento da atividade desenvolvida pela direção de Auditoria e Qualidade nas suas 

vertentes de auditoria interna e de compliance e do estado de implementação das respetivas 

recomendações e comunicação ao ROC da informação relevante; (ii) Aprovação do Plano de 

Atividades da Auditoria e Qualidade para 2020 e dos recursos afetos; (iii) Apreciação da 

qualidade do sistema de controlo interno para a prevenção do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo dos CTT; (iv) Apreciação do modelo de governação do risco dos 

CTT e do Banco CTT e análise da evolução dos principais riscos e ações de mitigação 

associadas; (v) Acompanhamento dos litígios em curso no exercício de 2019, a sua natureza, 

probabilidade e significado patrimonial de eventual risco, e dos litígios e outras contingências 

relevantes; (vi) Apreciação dos Reports de Comunicação de Infrações ao Código de Conduta; 

(vii) Apreciação dos Relatórios de Atividades da Comissão de Ética e dos Relatórios sobre 

Comunicação de Irregularidades; (viii) Apreciação do modelo de contabilidade analítica dos 

CTT; (ix) Apreciação posterior das transações com partes relacionadas através de Relatórios 

semestrais da CE, conforme previsto no respetivo Regulamento; e (x) Apreciação das linhas 

estratégicas dos CTT para 2020/2022. 

 Supervisionar a execução das funções desempenhadas pelo Revisor Oficial de Contas 

Em matéria de relacionamento com o ROC das empresas do universo CTT, a KPMG & 

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (“KPMG”), e de fiscalização do 

cumprimento das respetivas regras de independência que a lei e os regulamentos aplicáveis 

impõem, bem como do seu trabalho de revisão de contas, destacam-se as seguintes 

atividades desenvolvidas por esta Comissão: 

(i) Apreciação da proposta de contratação de serviços de revisão legal das contas e autorização 

prévia dos serviços distintos de auditoria prestados pelo ROC a empresas do universo CTT no 

exercício de 2019 e apreciação dos Relatórios da CE sobre adjudicações ao ROC e respetivos 

honorários; (ii) Apreciação das Certificações Legal de Contas e Relatórios de Auditoria às 

demonstrações financeiras consolidadas e individuais para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018; (iii) Apreciação do Relatório Adicional do ROC relativo ao exercício de 2018; 

(iv) Apreciação do Relatório de Revisão Limitada relativo às demonstrações financeiras 

consolidadas em 30 de junho de 2019; (v) Acompanhamento e apreciação dos trabalhos 

preparatórios e das matérias consideradas relevantes na Certificação Legal das Contas 

consolidada e individual do exercício de 2019; (vi) Análise e discussão com o ROC, sobre 

políticas contabilísticas e aspetos relevantes das novas normas, principais questões da 

auditoria e resultados dos seus trabalhos de auditoria e de avaliação do ambiente geral de 
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controlo interno; (vii) Apreciação das recomendações do ROC, na sequência da auditoria às 

demonstrações financeiras de 2018, sobre aspetos de natureza contabilística e de controlo 

interno e da informação da Sociedade sobre a implementação dessas recomendações; (viii) 

Acompanhamento dos trabalhos de revisão de contas do ROC e da CAUD do Banco CTT; (ix) 

Apreciação do Relatório de Transparência de 2018 do ROC; (x) Avaliação da atividade e 

independência da KPMG, apreciação da sua carta de independência e emissão do Relatório de 

Avaliação da Atividade e Independência respeitante ao exercício de 2018; e (xi) Definição do 

processo de seleção do novo Revisor Oficial de Contas para as empresas do Grupo CTT (exceto 

Banco CTT e suas subsidiárias) para o mandato 2021/2023 e preparação do respetivo 

Programa da Consulta e Caderno de Encargos. 

3. Declaração de Conformidade 

De acordo com o disposto no n.º 1, alínea c) do artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários 

(“CVM”), os membros da Comissão de Auditoria dos CTT, abaixo identificados, declaram, na 

qualidade e no âmbito das funções que lhes competem, que, tanto quanto é do seu 

conhecimento, a informação constante do Relatório Integrado relativa ao relatório de gestão, às 

demonstrações financeiras anuais, consolidadas e individuais, à Certificação Legal das Contas e 

Relatório de Auditoria das contas consolidadas e à Certificação Legal das Contas e Relatório de 

Auditoria das contas individuais, e aos demais documentos de prestação de contas, 

consolidados e individuais, exigidos por lei ou regulamento, relativamente ao exercício social 

findo em 31 de dezembro de 2019: 

i. Foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma 

imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos 

resultados dos CTT e das empresas incluídas no respetivo perímetro de consolidação; e 

ii. Em particular, o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do 

desempenho e da posição dos CTT e das empresas incluídas no respetivo perímetro de 

consolidação, contendo nomeadamente uma descrição dos principais riscos e 

incertezas com que tais entidades se defrontam.  

4. Parecer sobre o Relatório Integrado relativo ao exercício de 2019 

A CAUD examinou, como constituintes do Relatório Integrado, o relatório de gestão e as 

demonstrações financeiras consolidadas e individuais, referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019, as quais compreendem a demonstração da posição financeira, a 

demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração do rendimento integral, a 
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demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa, bem como 

as respetivas notas anexas, documentos que merecem a sua aprovação. 

As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram preparadas de acordo com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), tal como adotadas pela União Europeia a 31 

de dezembro de 2019. 

Como componentes do Relatório Integrado, a CAUD também analisou o relatório de governo 

societário, tendo em conta o estabelecido no n.º 5 do artigo 420.º do CSC e no artigo 245.º-A do 

CVM, e a informação relativa à demonstração não financeira, nos termos dos artigos 66.º-B e 

508.º-G do CSC. 

A CAUD apreciou com especial atenção os termos das Certificações Legais das Contas e 

Relatórios de Auditoria: (i) Sobre a auditoria das demonstrações financeiras consolidadas e 

individuais aprovadas pelo Conselho de Administração, emitidas em 16 de março de 2020 pela 

KPMG, as quais expressam uma opinião favorável sobre as referidas demonstrações 

financeiras, sem quaisquer reservas ou ênfases; e (ii) Sobre o cumprimento de outros requisitos 

legais e regulamentares aplicáveis ao relatório de gestão, ao relatório de governo societário e à 

informação não financeira prevista no artigo 508.º-B do CSC, as quais expressam o 

cumprimento dos referidos requisitos em vigor. A CAUD observou ainda que as Certificações 

Legais de Contas e Relatórios de Auditoria também incluem os elementos adicionais previstos 

no artigo 10º do Regulamento (UE) nº537/2014, nomeadamente as denominadas “Matérias 

Relevantes de Auditoria” que no caso da Sociedade, a KPMG definiu como sendo: 

i. Reconhecimento do rédito; 

ii. Benefícios aos empregados; 

iii. Investimento no Banco CTT; 

iv. Concessão de crédito à habitação – Banco CTT; e 

v. Imparidade para crédito a clientes – crédito automóvel e locação financeira. 

Face aos elementos mencionados e à ação por si desenvolvida, e para cumprimento do disposto 

na alínea g) do número 1 do artigo 423º-F, nos números 5 e 6 do artigo 420º, aplicáveis por 

remissão do disposto no n.º2 do artigo 423º-F, e no artigo 452º, todos artigos do CSC, a 

Comissão de Auditoria atesta que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação que 

consta do Relatório Integrado dos CTT– Correios de Portugal, S.A. de 31 de dezembro de 2019 

relativa ao/ à (s): 
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 Relatório de gestão, relatório de governo societário e informação relativa à 

demonstração não financeira, 

 Demonstrações financeiras consolidadas e individuais, 

 Certificações Legais das Contas consolidadas e individuais e Relatórios de Auditoria 

datados de 16 de março de 2020, e 

 Proposta de aplicação dos resultados, 

estão de acordo com as disposições legais, estatutárias e contabilísticas aplicáveis, pelo que 

esta Comissão manifesta a sua concordância com as mesmas e recomenda a sua aprovação à 

Assembleia Geral dos CTT. 

Lisboa, 16 de março de 2020 

Comissão de Auditoria dos CTT – Correios de Portugal, S.A., 

 

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

 

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz (Vogal) 

 

Maria Belén Amatriain Corbi (Vogal) 
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RELATÓRIO INDEPENDENTE DE GARANTIA LIMITADA DE 
FIABILIDADE

Ao Conselho de Administração dos 
CTT - Correios de Portugal, S.A.

Introdução
Fomos contratados pelo Conselho de Administração dos CTT - Correios de Portugal, 
S.A. (“CTT”) para realizar um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre se 
nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação de
sustentabilidade contida no Relatório Integrado (“Relatório”) dos CTT para o ano findo 
em 31 de dezembro de 2019, identificada no Anexo IV “Índice e Indicadores GRI”, não 
tenha sido preparada, em todos os aspetos materialmente relevantes, em 
conformidade com as Diretrizes para Reporte de Sustentabilidade (Sustainability 
Reporting Guidelines (G4)) do Global Reporting Initiative (GRI) para o nível 
Comprehensive.

Responsabilidade do Órgão de Gestão

O Conselho de Administração dos CTT é responsável:

— Pela preparação e apresentação da informação de sustentabilidade incluída no 
Relatório em conformidade com as Diretrizes para Reporte de Sustentabilidade 
(Sustainability Reporting Guidelines (G4)) do Global Reporting Initiative (GRI) para 
o nível Comprehensive e pela informação e asserções incluídas no mesmo; e

— Pela implementação e manutenção de sistemas de gestão do desempenho e de 
controlo interno apropriados dos quais é obtida a informação relatada. 

A nossa responsabilidade
A nossa responsabilidade consiste em executar o trabalho de garantia limitada de 
fiabilidade descrito no parágrafo do Âmbito e expressar uma conclusão baseada no 
trabalho efetuado. 
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Âmbito 
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos 
de Garantia de Fiabilidade “ISAE 3000 – Trabalhos de Garantia de Fiabilidade que 
Não Sejam Auditorias ou Exames Simplificados de Informação Financeira Histórica” 
emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International 
Federation of Accountants e foi planeado e executado com o objetivo de obter garantia 
limitada de fiabilidade sobre se nada chegou ao nosso conhecimento sobre se a 
informação de sustentabilidade incluída no Relatório para o ano findo em 31 de 
dezembro de 2019, não tenha sido preparada, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, em conformidade com as Diretrizes para Reporte de Sustentabilidade
(Sustainability Reporting Guidelines (G4)) do Global Reporting Initiative (GRI) para o 
nível Comprehensive.

Aplicámos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 e, como tal, mantemos 
um sistema de controlo de qualidade incluindo políticas e procedimentos 
documentados relativos ao cumprimento com requisitos éticos, normas profissionais 
e requisitos legais e regulatórios aplicáveis.

Na realização do nosso trabalho, cumprimos com os requisitos aplicáveis do Código 
de Ética para Contabilistas e Auditores Profissionais emitido pelo International Ethics 
Standards Board for Accountants, que é baseado nos princípios fundamentais de 
integridade, objetividade, competência profissional e devido zelo, confidencialidade e 
comportamento profissional.

Um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre informação de sustentabilidade 
consiste em indagações, principalmente aos responsáveis pela preparação da 
informação apresentada no Relatório, na execução de procedimentos analíticos e 
outros procedimentos para obtenção de evidência, conforme apropriado. Esses 
procedimentos incluíram:

— Realização de entrevistas com responsáveis para compreender os processos 
implementados pelos CTT para determinar os aspetos materialmente relevantes 
para as principais partes interessadas (stakeholders) dos CTT;

— Realização de entrevistas com colaboradores relevantes, ao nível operacional e 
corporativo, responsáveis pela preparação da informação de sustentabilidade a 
incluir no Relatório;

— Comparação da informação apresentada no Relatório, com as respetivas fontes de
informação, para concluir se todos os dados relevantes com origem nas referidas 
fontes foram incluídos no Relatório; e

— Leitura da informação apresentada no Relatório, de forma a concluir sobre a sua 
adequabilidade com o nosso conhecimento geral, e experiência, com a 
performance de sustentabilidade dos CTT.

Os procedimentos de recolha de prova efetuados num trabalho de garantia limitada 
de fiabilidade são mais limitados do que num trabalho de garantia razoável de 
fiabilidade e por isso é obtida menor garantia de fiabilidade. Consequentemente, não 
nos permite obter a garantia de que tomaríamos conhecimento de todas as questões 
importantes que podem ser identificadas num trabalho de garantia razoável de 
fiabilidade pelo que não expressamos uma conclusão de garantia razoável de 
fiabilidade.
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Conclusão
A nossa conclusão foi formada na base das, e sujeita às, matérias descritas neste 
relatório.

Consideramos que a prova obtida é suficiente e apropriada para proporcionar bases
para a expressão da nossa conclusão.

Com base nos procedimentos efetuados e prova obtida, nada chegou ao nosso 
conhecimento que nos leve a concluir que a informação de sustentabilidade, contida 
no Relatório Integrado dos CTT para o ano findo em 31 de dezembro de 2019,
identificada no Anexo IV “Índice e Indicadores GRI”, não tenha sido preparada, em 
todos os aspetos materialmente relevantes, em conformidade com as Diretrizes para
Reporte de Sustentabilidade (Sustainability Reporting Guidelines (G4)) do Global 
Reporting Initiative (GRI) para o nível Comprehensive.

Restrição no uso e distribuição do nosso relatório 
O nosso Relatório de garantia limitada de fiabilidade não se destina a ser utilizado 
para nenhum outro propósito. Qualquer outro que não o destinatário do nosso 
relatório que obtenha acesso a este ou cópia do mesmo e que decida utilizar o 
nosso relatório, total ou parcialmente, fá-lo-á à sua responsabilidade. Não aceitamos 
ou assumimos qualquer responsabilidade perante terceiras entidades, para além dos 
CTT, pelo nosso trabalho, por este Relatório de garantia limitada de fiabilidade ou 
pelas nossas conclusões. 

16 de março de 2020

KPMG & Associados -
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 189)
representada por
Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão (ROC n.º 1427)
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