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Uma herança de 500 anos

A herança dos CTT sente-se  
na determinação e entusiasmo da 

liderança e na capacidade de fazermos 
frente a um mercado cada vez mais 

competitivo e exigente.

Liderança

Vamos 
mais longe  

na

Vamos mais longe para estar mais perto.
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2.1.  
Enquadramento 
económico, setorial  
e regulatório

2.1.1. Enquadramento 
económico

Economia internacional

Espera-se que a economia mundial tenha crescido ao 
ritmo mais lento dos últimos dez anos em 2019, cerca 
de 3,0%1, registando assim um abrandamento face 
aos 3,6% de 2018. Este abrandamento foi sentido 
em diversos países, consequência do aumento das 
barreiras ao comércio internacional e incerteza 
geopolítica, que afetaram significativamente o 
setor manufatureiro global, com destaque para a 
produção de automóveis. O aumento e incerteza 
nas tarifas alfandegárias, em particular entre os 
Estados Unidos da Améria e a China, prejudicaram 
a confiança para novos investimentos e as relações 
comerciais globais. Segundo as estimativas da OCDE, 
o crescimento real do comércio internacional deverá 
abrandar dos 3,7% em 2018 para 1,2% em 20192.  
Em contraste, o setor dos serviços manteve 
dinamismo, que permitiu manter o mercado de 
trabalho com uma taxa de desemprego a níveis 
reduzidos e sinais de subidas de salários, em especial 
nas economias desenvolvidas. A procura interna 
foi o principal impulsionador do crescimento, em 
particular o consumo privado. Apesar do dinamismo 

Enquadramento 
estratégico02

no mercado trabalho, em 2019 a inflação manteve-se 
em níveis baixos, na maioria dos casos em valores 
inferiores aos objetivos dos Bancos Centrais de cada 
país, sendo o ano marcado por políticas monetárias 
ainda mais expansionistas.

Na Área do Euro a atividade económica abrandou, 
particularmente afetada com a contração da atividade 
industrial, com efeitos visíveis na economia alemã 
no segundo trimestre de 2019. As exportações 
diminuíram, tendo-se sentido o arrefecimento da 
procura por parte da China. A incerteza quanto à 
permanência do Reino Unido na União Europeia foi 
um tema recorrente ao longo de 2019, e apenas em 
dezembro, com a vitória do Partido Conservador, se 
resolveu o impasse vivido. Em Espanha, após duas 
eleições ao longo de 2019, não foi possível formar 
governo durante todo o ano. Em Itália, a coligação de 
governo Movimento Cinco Estrelas e Lega terminou, 
tendo sido formada uma nova coligação entre o 
Movimento Cinco Estrelas e Partido Democrático,  
com o mesmo Primeiro-Ministro.

1   Fonte: International Monetary 
Fund - World Economic 
Outlook, October 2019.

 2 Fonte: OECD Economic 
Outlook, Volume 2019 Issue 2.

A procura interna foi o principal  
impulsionador do crescimento,  
em particular o

consumo privado.
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Nos Estados Unidos a economia abrandou dos 2,9%  
de crescimento em 2018 para cerca de 2,2%3  
em 2019, com destaque para o forte abrandamento  
na componente de investimento. A maior contribuição 
foi o consumo privado, suportado por uma taxa de 
desemprego em mínimos de 50 anos e em aumentos 
de salários.

A Política Monetária na Área do Euro tornou-se ainda 
mais expansionista em 2019. Após o término do 
programa de compras de ativos do Banco Central 
Europeu (BCE) em 2018, as expectativas para 2019 
apontavam para um período de normalização e 
eventual subida nas taxas de juro de referência da 
moeda única. Tal não se veio a confirmar, tendo o 
BCE em setembro diminuído 0,1% a taxa de juro nos 
depósitos para -0,50%, retomando por um período 
indeterminado a compra de ativos em 20 mil milhões 
de euros por mês e anunciado um novo programa 
de TLTRO, com taxas ligeiramente mais baixas e 
maturidades mais longas. Por forma a minimizar os 
efeitos negativos das taxas de juro negativas, o BCE 
decidiu que um múltiplo atual de 6 vezes as reservas 
mínimas bancárias não estariam sujeitas à taxa de 
juro de depósitos. A liderança do BCE alterou-se, 
com Mário Draghi a terminar o seu mandato e a ser 
substituído por Christine Lagarde, que anunciou que 
durante 2020 irá realizar uma revisão estratégica ao 
mandato e clarificação de objetivos do BCE.

Também nos Estados Unidos da América a política 
monetária tornou-se mais expansionista, revertendo 
as subidas de taxa de juro de 2018. A Reserva Federal 
reduziu a taxa de juro de referência em 0,75% 
terminando o ano no intervalo 1,50%-1,75%.  

A redução gradual do balanço da Reserva Federal 
foi suspensa, com a FED a iniciar compra de ativos de 
curto prazo após algumas dificuldades no mercado  
de repo’s em setembro.

Economia nacional
A economia portuguesa deverá crescer 2,0%4 em 
2019, após o crescimento de 2,4% em 2018. Este 
abrandamento reflete uma aproximação ao ritmo de 
crescimento potencial da economia. O enquadramento 
externo tornou-se menos favorável em 2019, com o 
abrandamento das exportações e da indústria. O setor 
dos serviços manteve-se relativamente imune, o que  
permitiu manter a tendência positiva no mercado 
de trabalho. A procura interna, e em particular o 
investimento, foram os principais contribuidores para 
o crescimento da economia nacional. O dinamismo 
da procura interna elevou o ritmo de crescimento das 
importações e a menor procura externa, sobretudo 
de países fora da Área do Euro, abrandou o ritmo de 
crescimento das exportações, o que levará a que 
Portugal volte a ter uma Balança de Bens e Serviços 
deficitária em 2019, após os excedentes verificados 
entre 2013 e 2018.

A execução orçamental em 2019 manteve a tendência 
de melhoria, estimando-se um saldo orçamental 
público equilibrado. Também os níveis de dívida pública 
mantiveram a tendência decrescente, com uma taxa de 
juro implícita mais baixa e um perfil de reembolso mais 
alargado. Em 2019 as agências de rating Standard & 
Poor’s e Fitch melhoraram a notação de risco e a agência 
Moody’s alterou a perspetiva para positiva.

 3  Fonte: FOMC - Federal Open 
Market Committee minutes, 
December 2019. 

4  Fonte: “Boletim Económico” 
dezembro 2019 – Banco de 
Portugal.
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O mercado de trabalho continuou com uma tendência 
positiva, com a taxa de desemprego em níveis 
historicamente baixos e a criação de emprego  
a aumentar. O crescimento do emprego reflete uma 
absorção de trabalhadores vindo do desemprego  
e um aumento, ainda que ligeiro, da população ativa, 
fruto da maior participação feminina, aumento da 
idade de reforma e um saldo migratório positivo.

A taxa de inflação em 2019 deverá abrandar para 
0,3%4, especialmente impactada pela evolução dos 
bens energéticos, afetados pela redução do preço do 
petróleo e a diminuição dos preços da eletricidade 
e gás devido a medidas administrativas nas tarifas 
reguladas e a diminuição da taxa de imposto. A taxa de 
inflação excluindo bens energéticos também registou 
um abrandamento, com algumas medidas legislativas 
a diminuir de forma significativa o preço de alguns 
bens e serviços.

2.1.2. Enquadramento setorial
Em linha com os anos anteriores, no setor postal 
continuou-se a assistir a uma tendência para a 
diversificação dos negócios como consequência 
da substituição digital e por forma a aumentar os 
proveitos em mercados de grande crescimento  
como o mercado de Encomendas & Logística.  
Desta forma o peso do negócio postal é cada vez 
menor, representando em 2018 menos de 35%,  
e em contrapartida o segmento de Encomendas & 
Logística é o negócio que mais cresce, representando 
já cerca de um terço da receita no setor postal5. 

No entanto, e apesar do esforço de diversificação  
da receita, os serviços postais ainda contribuem  
para mais de metade da receita em cerca de 40%  
dos operadores postais mundiais analisados.

5  Fonte: “Global Postal Industry 
Report 2019” International Post 
Corporation.

Rendimentos por área de negócio  
no setor postal

Fonte: IPC “Global Postal Industry Report 2019”, 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 
2019, (inclusão dos serviços financeiros da japan Post, que tinham 
sido excluídos em relatórios anteriores porque este operador era 
considerado um outlier). Por essa razão inclui-se a informação 
referente a 2017 com base na nova metodologia, a qual altera a 
informação constante no Relatório Integrado 2018 dos CTT. A 
soma das partes poderá ser >100% devido a arredondamentos.

Correio

Encomendas & Logística

Serviços Financeiros

Outros

35%

23%

38%

30%

33%

29%

35% 35%

2013 2017 2018

3% 3%4%

33%
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 1S2019

740

720

700

680

660

640

620

600

80

60

40

20

0

Fonte: ANACOM, “ Serviços Postais – Informação Estatística – 1º Semestre de 2019” .

Correio Transacional Correio Publicitário Endereçado Correio Editorial

CAGR 2013-2018

-4,7%

-7,3%

-4,7%

Correio
Relativamente ao negócio de correio, a substituição 
por soluções digitais continua a pressionar o tráfego 
postal, existindo uma tendência clara de aceleração  
da queda do tráfego com uma diminuição de 5,9%  
do volume em 2018 a nível internacional, mais  
1,3 pontos percentuais que a queda verificada em 
2017 e substancialmente acima da queda anual média 
registada entre 2008 e 2018 de 3,5%6.

De forma a mitigar a tendência de aceleração 
da queda do correio, os operadores postais têm 
continuado a apostar em estratégias de aumento 
de preço dos produtos de correio, tendo o preço 
do correio doméstico aumentado cerca de 6,5% 
anualmente entre 2012 e 20197. Portugal, apesar dos 
aumentos de preços verificados nos últimos anos, 

No mercado português, e à semelhança dos restantes 
mercados, verifica-se uma tendência generalizada de 
aceleração da queda do correio com maior expressão 
no correio transacional e publicitário endereçado.

continua a ser dos países europeus onde  
os preços praticados são mais baixos, o mesmo 
se pode observar no gráfico exemplificativo que 
compara o preço de alguns operadores, ajustado ao 
poder de compra, do correio nacional não prioritário 
(superior a D+1, com exceção dos casos que apenas 
têm este padrão).

6  Fonte: “Global Postal Industry 
Report 2019” International Post 
Corporation.

7  Fonte: “Global Postal Industry 
Report 2019” International Post 
Corporation.

Evolução do tráfego do mercado de correio em Portugal (2013-1S2019)
Milhões de objetos

1T 2T

Variação Trimestral  
do tráfego dos 
diferentes produtos 
de correio face  
ao período homólogo

-10,4% - 8,3%

-17,0% - 26,2%

-4,5% -4,5%
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Por outro lado, os operadores têm procurado adotar 
várias estratégias de contenção de custos e aumento 
da eficiência, onde é identificado que a diminuição dos 
dias de entrega, a integração das redes de correio e de 

Paralelamente, o contexto regulatório tem vindo 
a tornar-se cada vez mais flexível com vista a 
acomodar a grande transformação observada no 
setor e assegurar a sustentabilidade do Serviço 
Universal, minimizando o encargo para os respetivos 
orçamentos nacionais. Vários estados membros 
da União Europeia têm adotado diversas medidas 
no âmbito do Serviço Postal Universal tais como 

encomendas e uma estrutura de recursos humanos 
flexível são as principais chaves da potenciação da 
eficiência entre os operadores de correio.

a diminuição dos objetivos de qualidade, depois 
do aumento do valor médio entre 2011 e 2014, 
flexibilização da velocidade de entrega (por ex. 
em 6 países, entre os quais Noruega, Dinamarca e 
Suécia, o D+1 não está incluído no Serviço Universal), 
flexibilização da entrega através de introdução de 
diferentes frequências de entrega, em linha com 
as particularidades dos países (por ex. Noruega, 

Fonte: IPC Consumer Rates , preço do correio nacional com data de entrega superior a D+1 (proxy para correio normal CTT cujo padrão de 
entrega é D+3), exceto para os operadores que apenas têm este padrão de serviço (AN Post, Bpost, Deutsche Post e Austria Post); Valor 
CTT proveniente de fonte interna (0,53€) com utilização de racional do factor de ajuste ao poder de compra do IPC (uma vez que o preço 
em 2019 foi temporariamente reduzido no período de análise do IPC, não correspondendo o valor publicado no IPC ao preço final em 2019).

Fonte: IPC “Global Postal Industry Report 2019”, relatório desenvolvido pela International Post Corporation (IPC) que reúne informação 
sobre 50 operadores postais a nível internacional.

Preço do correio dos principais operadores europeus

Drivers com maior potencial de efociência de custo no setor postal

€ por carta nacional não prioritária 2019, ajustando ao poder de compra
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Expresso e Encomendas
O mercado de expresso e encomendas continua 
a demonstrar um crescimento significativo tendo 
em 2018 o volume de expresso e encomendas 
crescido cerca de 9% nos operadores postais a nível 

8 Fonte: Copenhagen 
Economics in Main 
Developments in the 
Postal Sector 2013-2016; 
ERGP, reportes anuais, 
sites de operadores 
prestadores do serviço 
universal e relatórios de 
reguladores.

9  Fonte: “Global Postal 
Industry Report 2019” 
International Post 
Corporation.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

90,0%

85,0% 

80,0%

Fonte: ERGP, “Report on QoS, consumer protection and complaint handling”.

Evolução do valor médio do objectivo de qualidade para correio prioritário D+1

internacional. Até 2022 estima-se que o crescimento 
das receitas deste mercado ronde os 36%, 
continuando a demonstrar grande atratividade9. 

Finlândia e Itália), redução do conjunto de produtos 
âmbito do contrato de concessão ou medidas ao nível 
da flexibilização do preço (por ex. liberdade comercial, 
aumento dos limites de variação do preço). Por outro 
lado, outros estados membros têm optado pela criação 
de mecanismos de compensação aos prestadores 
do serviço universal tanto de forma direta, através 
do financiamento direto ao Serviço Postal Universal, 
como de forma indireta, através da introdução de 
subsídios para outras atividades como serviços de 

interesse económico geral (por ex. Bélgica,  
Reino Unido) ou benefícios fiscais (por ex. França)8. 

Por fim, a grande evolução do e-commerce  
é vista como um ponto positivo para o setor.  
Verifica-se um aumento do número de envios 
 de pequenos pacotes, maioritariamente vindos  
da China, com um contributo positivo em termos  
de receita para os operadores de correio.

Fonte: IPC “Global Postal Industry Report 2019”, relatório desenvolvido pela International Post Corporation (IPC), que reúne 
informação sobre 50 operadores postais a nível internacional.

Crescimento médio do volume de Expresso e Encomendas

9,2% 9,1%

13,6%

2016 2017 2018

+36,2%
de receita do mercado de 
Expresso e Encomendas

Crescimento do mercado 
estimado entre 2018–2022

(% de variação face ao ano anterior)



44

RELATÓRIO INTEGRADO 2019

10  Fonte: ANACOM, “Serviços 
postais – Primeiro semestre 
2019”.

11  Fonte: Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, 
“Informe Anual del Sector 
Postal” (2018).

12  Fonte: e-commerce Report 
CTT 2019. 

13 Fonte: We are social, “Digital in 
2019 España”.

14  Fonte: ACEPI: “Estudo 
Anual da Economia e da 
Sociedade Digital 2019”, valor 
da penetração da internet 
referente ao ano de 2018.

15  Fonte: Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, 
“Informe Anual del Sector 
Postal” (2018).

Na Península Ibérica verifica-se a mesma tendência de 
crescimento do mercado de expresso e encomendas. 
Em Portugal o volume de encomendas cresceu cerca de 
10% em 2018 e no primeiro semestre de 2019 manteve  
a tendência de crescimento (cerca de 7% face ao 
período homólogo)10. Em Espanha o volume de 
encomendas cresceu cerca de 16% em 2018, mantendo 
um crescimento constante face ao crescimento  
verificado em 201711.

Esta evolução do mercado é potenciada pelo rápido 
crescimento do e-commerce na Península Ibérica, 
com crescimentos na ordem dos 17% em Portugal  

e acima dos 20% em Espanha em 201812, alavancado 
pelo progressivo aumento da penetração da internet 
nos dois países, fixando-se atualmente nos 93%  
em Espanha13 e nos 75% em Portugal, onde se 
estima que em 2025 a grande maioria da população 
portuguesa também tenha acesso à Internet (91%)14.

Em 2018, 5 em cada 10 portugueses realizaram 
compras online (cerca de 46%, mais 10 p.p. do que 
em 2017)14. Em Espanha, cerca de 44% da população 
realizou compras online em 2018, onde cerca de 90% 
originou uma receção de encomenda)15 . 

Este crescimento deve-se essencialmente ao 
aumento das encomendas B2C, potenciado pelo 
crescimento contínuo do comércio eletrónico, que 
atualmente já representa cerca de 10% do total das 
compras realizadas mundialmente. Na última década, 

o comércio online tem crescido em média 20% por 
ano, segundo o Euromonitor, apresentando um ritmo 
de crescimento muito superior quando comparado 
com o crescimento do retalho tradicional.

Fonte: IPC “Global Industry Report 2019”, relatório desenvolvido pela International Post Corporation (IPC) que reúne informação 
sobre 50 operadores postais a nível internacional.

Evolução da quota de vendas online
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No entanto, uma vez que o grau de penetração 
do e-commerce na Península Ibérica é inferior ao 
verificado em outros países europeus, tanto ao 
nível do crescimento registado nos últimos anos 
em Portugal (CAGR 2013-17 <8%) como no número 

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 continuam a 
aumentar a seu base de custos para se adaptarem  
à nova realidade e necessidades, nomeadamente  
aos desafios na distribuição das encomendas B2C  
(por ex. conveniência para o destinatário, flexibilidade 
para alterar local, data e hora de entrega, tracking  
em tempo real, etc.).

Mercados financeiros
O ano de 2019 foi positivo em praticamente todas 
as classes de ativos. Durante 2019 as negociações 
comerciais entre os EUA e a China, a viragem 
acomodatícia dos Bancos Centrais, o Brexit e os 
receios do abrandamento do crescimento económico 
ditaram tanto as melhorias como as desvalorizações 
nos mercados.

No mercado acionista as principais bolsas das 
economias avançadas tiveram ganhos superiores 
a 20% e as economias emergentes tiveram ganhos 

de encomendas per capita em Portugal e Espanha, 
acredita-se que existe um elevado potencial de 
crescimento na Península Ibérica, dado que se 
encontra num estágio de maturidade mais baixo 
relativamente a outros mercado mais maduros.

superiores a 10%. Parte destas valorizações foram 
uma recuperação das desvalorizações ocorridas no 
final de 2018, um período particularmente volátil, 
mas ainda assim os índices acionistas superaram os 
máximos históricos registados no verão de 2018 de 
forma significativa. O índice FTSE Global ALL Cap Total 
Return Index, que inclui mercados desenvolvidos  
e emergentes, valorizou 27,09% em 2019 e 7,28%  
face aos máximos registados em 201816. 

O mercado obrigacionista ficou marcado pelas 
alterações nas expetativas dos Bancos Centrais. 
Durante 2019 a taxa de juro do Bund a 10 anos na 
Alemanha diminui 0,43% para -0,19% e nos Estados 
Unidos a Treasury a 10 anos diminuiu 0,77% para 
1,92%. De notar que este movimento não foi linear, com 
acentuadas descidas até agosto, numa altura em que 
o Bund atingiu os -0,71% e toda a curva de rendimento 
alemã negociava com taxas de juro negativas, 
seguindo-se de uma subida na taxa de juro nos últimos 
4 meses do ano. Em agosto o índice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate, que inclui apenas dívida 
com rating de investimento em diversas moedas, 
registou mais de 17 biliões USD de títulos com uma 
rentabilidade inferior a zero até à maturidade,  
cerca de 30% do total das emissões.

16 Fonte: Bloomberg. 

Fonte: WIK – Development of Cross-border E-commerce through Parcel Delivery; Comissão Europeia.

Encomendas per Capita Crescimento e-Commerce
(2017) (CAGR 2013–17)

5 9 29 307

>16%

12–16%

8–12%
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O spread de crédito a 10 anos português quando 
comparado com a Alemanha registou uma diminuição 
de 0,85%, terminando o ano nos 0,63%, valor inferior 
ao spread a 10 anos de Espanha. O spread de Itália 
registou elevada volatilidade durante 2019,  
tendo registado um máximo de 2,87% após as 
eleições para o Parlamento Europeu de maio, um 
aumento em agosto quando se agudizaram as 
expectativas de eleições antecipadas, seguindo-se 
um período de redução quando a nova coligação 
parlamentar Partido Democrático – Movimento  
Cinco Estrelas formou governo, terminando  
o ano nos 1,60% face a Alemanha.

O spread de crédito europeu, observado pelo índice 
de CDS Markit iTraxx Europe Senior a 5 anos, teve 
um comportamento inverso ao de 2018: a subida 
relativamente regular dos 45 bps para 87 bps durante 
2018 foi revertida na totalidade também de forma 
relativamente regular novamente para os 44 bps no 
final de 2019. A tendência no spread de crédito de 
emitentes de grau especulativo em euros foi idêntica, 
terminando o ano em mínimos históricos de cerca de 
200 bps no índice iTraxx Crossover 5Y. Os spreads de 
crédito de dívida financeira em euros diminuíram em 
mais de metade, com a dívida sénior a diminuir 56 bps 
para 52 bps e a dívida subordinada a diminuir 115 bps 
para 114 bps ao longo do ano. 

O barril de Brent valorizou 23% para os $66 o baril,  
com destaque para a decisão em dezembro da OPEP, 
em prolongar os cortes de produção e reduzir as cotas 
de produção em mais 500 mil barris por dia. O cobre 
teve uma valorização menos acentuada de 6,3% 
e o ouro destacou-se ao valorizar 18,8%, quando 
observado o preço por onça em dólares, tendo 
atingido máximos históricos quando observado o 
preço por onça em euros.

A moeda euro desvalorizou 1,60% quando 
comparado com as 19 moedas dos principais 
parceiros comerciais da Área do Euro17. Face ao dólar 
norte-americano desvalorizou 1,95% e face à libra 
esterlina desvalorizou 5,76%, movimento acentuado 
pelo resultado das eleições no parlamento inglês 
e redução da incerteza face ao Brexit. Destaque 
ainda para o renminbi, em que a moeda chinesa 
desvalorizou face ao dólar, tendo em agosto 
ultrapassado a barreira psicológica dos 7 yuan 
por USD e terminando o ano nos 6,96, já após as 
expetativas de entendimento e assinatura do acordo 
de primeira fase entre os dois países.

Sistema bancário português18

O sistema bancário português continuou, em 2019, 
a consolidar os progressos que têm vindo a ser 
observados no último ano. Assistiu-se a um aumento 
da rendibilidade, refletindo fatores de natureza 
estrutural e desenvolvimentos em parte de cariz  

mais conjuntural, como a redução do custo com 
provisões e imparidades.

Em termos do rácio de empréstimos non-performing 
(NPL), prosseguiu a trajetória decrescente iniciada em 
junho de 2016, refletindo essencialmente a redução do 
seu volume em balanço, em linha com as orientações 
e planos de redução de ativos não produtivos 
submetidos às autoridades de supervisão, que têm 
vindo a ser implementados pelos bancos. 

É de realçar que o sistema bancário continuou  
a trajetória de reforço dos rácios de capital.  
O aumento dos fundos próprios resultou 
essencialmente da evolução dos fundos próprios 
principais de nível 1 (CET 1), refletindo, em particular,  
a evolução das componentes de resultados retidos  
e de outro rendimento integral.

Num contexto de revisão em baixa das projeções 
de crescimento económico na Área do Euro e de 
persistência da inflação abaixo do objetivo,  
o BCE anunciou em setembro de 2019 um pacote 
de medidas de estímulo monetário, que se traduz 
em taxas de juro mais baixas por um período mais 
prolongado (lower-for-longer). A redução das taxas 
de juro de médio e longo prazo sinaliza que a euribor 
só deverá retomar valores positivos num horizonte 
consideravelmente mais longo.

O contexto de taxas de juro muito baixas tem-se 
refletido nos custos de financiamento a nível global, 
sendo particularmente favorável para os agentes 
económicos com níveis elevados de endividamento, 
permitindo por um lado, aliviar o serviço da dívida, mas 
também melhorar a capacidade de se financiarem a 
custos mais baixos e/ou em maturidades mais longas.

Em contraste com este quadro de ganhos de curto 
prazo, a manutenção do ambiente de taxas de juro 
lower-for-longer poderá constituir um desafio à 
sustentabilidade da margem financeira dos novos 
empréstimos, reforçando a necessidade da expansão 
da concessão de crédito, visando um efeito quantidade 
compensador. No curto prazo, o efeito líquido poderá 
ser positivo sobre a rendibilidade dos bancos. 

Em Portugal tem existido uma diferenciação de 
spreads de taxa de juro por classe de risco nos novos 
empréstimos a sociedades não financeiras pelos 
principais bancos do sistema. Tem-se registado 
também uma melhoria progressiva do perfil de risco 
dos novos créditos. No caso dos particulares,  
os novos empréstimos à habitação têm sido 
igualmente concedidos a clientes com perfil de menor 
risco, seguindo as indicações da medida de política 
macroprudencial adotada pelo Banco de Portugal.  
No segmento do crédito ao consumo dois factos devem 
ser destacados, o stock tem mantido uma taxa de 
variação anual elevada (próxima de 10%), mas por outro 

17  Fonte: ECB Daily Nominal  
EER-19 Euro Effective 
Exchange Rate.

18  “Relatório de Estabilidade 
Financeira” dezembro  
2019 – Banco de Portugal.
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lado, os novos créditos ao consumo, com destaque 
para o crédito pessoal, interromperam a trajetória de 
abrandamento observado desde meados de 2018. 
Adicionalmente, tem-se continuado a observar 
o alongamento dos prazos associados às novas 
operações de crédito automóvel e crédito pessoal.

O Banco de Portugal continuará a acompanhar 
os desenvolvimentos no mercado de crédito, 
avaliando, como fator potenciador de vulnerabilidade, 
nomeadamente no crédito ao consumo, o aumento 
continuado das maturidades no crédito automóvel  
e crédito pessoal.

O setor bancário português está materialmente 
exposto a algumas classes de ativos cujo valor  
é suscetível de ser afetado na eventualidade de uma 
reavaliação abrupta e significativa dos prémios de 
risco nos mercados financeiros internacionais, com 
potencial de afetar negativamente a rendibilidade  
e o capital do setor. Esses ativos compreendem ativos 
imobiliários, exposições com garantia imobiliária e 
títulos de dívida pública, em particular de soberano 
doméstico, mas também de outras geografias 
europeias cujas valorizações apresentam uma 
elevada correlação nos mercados. No que se refere 
à dívida pública, tem-se observado não apenas um 
aumento da exposição a estes títulos, como também 
um alargamento das maturidades e da duração média, 
o que se traduz numa maior sensibilidade a riscos de 
mercado. Acresce ainda que estes ativos se encontram 
maioritariamente avaliados a justo valor, com impacto 
no capital. Desta forma, não obstante o tratamento 
regulamentar mais favorável desta exposição,  
é fundamental que os bancos detenham buffers de 
capital adequados à eventual materialização deste 
risco, que pode ainda ser mitigado através da adoção 
de medidas de cobertura.

No que diz respeito à exposição a ativos com natureza 
ou garantia imobiliária, é de referir que a evolução dos 
preços no mercado imobiliário tem beneficiado da 
forte dinâmica do turismo e do investimento direto por 
não residentes, pelo que terá continuado a aumentar a 
sensibilidade do mercado à atuação de não residentes. 
Refira-se também que, nos trimestres mais recentes, 
se manteve a evidência de sobrevalorização no 
imobiliário residencial em termos agregados,  
o que aconselha particular prudência na realização  
de operações que tenham ativos desta natureza como 
garantia, devendo-se adequar os critérios  
de concessão de crédito ao risco incorrido.

Adicionalmente, os bancos devem ajustar os 
seus modelos de negócio, em particular por via 
do investimento em digitalização, de forma a 
manterem-se tecnologicamente eficientes e 
competitivos, em especial face à entrada de novos 
participantes na atividade de intermediação 
financeira (Bigtechs). Refletindo não apenas os 

desenvolvimentos tecnológicos associados ao acesso, 
manutenção e gestão de informação, mas também 
alterações regulamentares, este investimento será 
uma via essencial à preservação da utilidade dos 
operadores tradicionais para o cliente de serviços 
financeiros e, assim, do valor da sua atividade. O reforço  
do investimento em tecnologia de informação poderá  
ser complementado pelo desenvolvimento de 
parcerias com os novos players, que possam 
acrescentar valor ao desenvolvimento da atividade, 
por via do aproveitamento de economias de escala, 
de experiência e de gama. A vertente de segurança 
tecnológica deve ser adequadamente acautelada 
(minimizando o ciber-risco, mais suscetível de ocorrer 
no novo contexto, onde ganharão ascendente  
as tecnologias de comunicação e informação),  
bem como a gestão de riscos, de uma forma geral,  
e o controlo interno.

De igual forma, assume bastante importância 
a adequação dos sistemas de controlo interno 
afetos à prevenção do branqueamento de capitais 
e financiamento ao terrorismo. Neste contexto, 
será de destacar a conclusão, que se antecipa para 
breve, do exercício que decorre no âmbito nacional, 
de atualização da avaliação nacional dos riscos de 
branqueamento de capitais e de financiamento 
do terrorismo. Este exercício deverá permitir um 
mapeamento das principais ameaças nacionais 
neste domínio, a par de uma avaliação das principais 
vulnerabilidades e controlos setoriais, com base nas 
quais se identificarão medidas de resposta para  
a correção das fragilidades detetadas.

As instituições de crédito, em particular, devem 
prosseguir políticas cautelosas, seja ao nível do 
controlo do risco das suas exposições, seja no que se 
refere ao reforço da sua capacidade para absorver  
a eventual concretização dos riscos elencados, com 
implicações na política de distribuição de dividendos.

2.1.3. Enquadramento 
regulatório

Contexto internacional  
e da União Europeia

No contexto da União Europeia, destaca-se a 
implementação do Regulamento (EU) 2018/644,  
do Parlamento Europeu e do Conselho de 18.04.2018, 
relativo aos serviços transfronteiriços de entrega 
de encomendas. Este regulamento, que pretende 
aumentar a transparência dos preços e a supervisão 
regulamentar destes serviços, visa facilitar o acesso 
às tarifas públicas dos prestadores de serviços de 
entrega transfronteiriça Comissão Europeia, num site 
específico para o efeito, disponibilizado pela Comissão 
Europeia, e atribui aos reguladores mais poderes para 
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monitorizar o mercado de entrega de encomendas.  
O Regulamento de Execução UE 2018/1263, publicado 
em 20.09.2018, estabeleceu os formulários para a 
prestação de informações pelos prestadores de serviços 
de entrega de encomendas neste âmbito, sendo a 
recolha da informação efetuada através do regulador 
nacional. Em conformidade, em 2019 as empresas 
do grupo CTT que prestam serviço de encomendas 
forneceram à ANACOM os dados correspondentes.

De 24 a 26 de setembro de 2019 decorreu  
o III Congresso Extraordinário da União Postal 
Universal (UPU), na sequência da exigência dos 
Estados Unidos da América de revisão do sistema  
de remuneração – encargos terminais - em vigor 
para os chamados ''objetos de formato E'' (pequenos 
pacotes e cartas volumosas), cujo tráfego vem 
aumentado significativamente, nos fluxos de correio 
gerados pelo comércio eletrónico nos últimos anos.  
As alterações introduzidas, com o objetivo de 
assegurar a compensação do operador de destino 
pelos custos de tratamento e entrega do correio 
proveniente de outros países, traduzem-se numa 
aceleração dos aumentos dos encargos terminais 
para estes objetos e a introdução gradual de taxas 
autodeclaradas a partir de 2021, para a generalidade 
dos países. Apenas os países com determinado 
volume (muito elevado) de correio, poderão optar por 
autodeclarar as taxas já em 01.07.2020 (na prática, 
apenas os EUA poderão beneficiar desta exceção).

Contexto nacional
Enquadrada nos critérios de formação de preços 
definidos por deliberação da ANACOM de 12.07.201819, 
complementada por deliberação de 05.11.2018, a 
proposta de preços do serviço universal apresentada 
pelos CTT em 17.04.2019, foi aprovada pela ANACOM, 
por deliberação de 22.05.2019. Os preços subjacentes 
à referida proposta, que cumpria os princípios e 
critérios de formação de preços definidos, entraram 
em vigor em 04.06.2019.

Esta atualização correspondeu a uma variação 
média anual do preço do cabaz de serviços de 
correspondências, correio editorial e encomendas 
de 1,15%, 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 
universal20, aplicável a remetentes de envios em 
quantidade, estes foram também atualizados em 
04.06.2019, na sequência de proposta comunicada  
ao Regulador em 16.05.2019.

De acordo com a política tarifária da empresa para o ano 
2019, as atualizações referidas corresponderam a uma 
variação média anual dos preços de 1,49%, 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 da auditoria aos resultados de 2016 
do sistema de contabilidade analítica dos CTT, em 
18.06.2019 a ANACOM aprovou a decisão relativa 
aos resultados deste exercício, segundo a qual esta 
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 entregaram os resultados 
reformulados relativamente àqueles anos, bem 
como os resultados de 2018, de acordo com os novos 
critérios durante o segundo semestre.

No âmbito do acesso à rede postal dos CTT, no âmbito 
de compromissos assumidos com a Autoridade da 
Concorrência (AdC), em 02.01.2019 entrou em vigor 
um alargamento da oferta de acesso disponibilizada 
aos operadores postais concorrentes, que consiste 
fundamentalmente: (i) no aumento dos serviços 
de correio abrangidos na oferta de acesso, (ii) na 
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, cujo 
correio é diretamente encaminhado para os centros 
de distribuição postal, para entrega pelos carteiros; 
(iii) na introdução de prazo de entrega mais rápido para 
alguns serviços, no caso no caso do acesso através das 
lojas de destino; (iv) na possibilidade de um operador 
concorrente poder realizar tarefas de tratamento 
adicionais; (v) na aplicação de tarifário 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.

Em 28.12.2018, na sequência dos resultados da 
auditoria aos valores anuais de 2016 e 2017 da 
qualidade do serviço postal universal, a ANACOM 
deliberou determinar alterações ao sistema de 
medição dos Indicadores de Qualidade de Serviço 
(IQS), as quais acarretam um agravamento dos custos 
a suportar pelos CTT, com a contratação da entidade 
externa responsável pela medição. Tendo discordado 
da fundamentação e do alcance das determinações da 
ANACOM, os CTT impugnaram a deliberação junto dos 
tribunais administrativos em 28.03.2019. Os novos 
procedimentos foram implementados em 01.07.2019, 
conforme previsto na deliberação da ANACOM.

Em 11.07. 2019 a ANACOM aplicou aos CTT o 
mecanismo de compensação por incumprimento de 
um Indicador de Qualidade de Serviço, impondo uma 
dedução de 0,06 p.p. à variação média ponderada dos 
preços do cabaz de serviços de correspondências, 

 19  Ao abrigo do nº 3 do artigo  
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.

20  Com a redação introduzida  
pelo artigo 4º do Decreto-Lei  
nº 160/2013, de 19 de novembro.
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encomendas e correio editorial permitida para 2019 
(1,15%). Esta dedução, de materialidade reduzida, é 
0,025 p.p. inferior ao valor inicialmente proposto pela 
ANACOM (0,085 p.p.), e foi aplicada durante o período 
mínimo de três meses.

Em 10.01.2019 a ANACOM determinou aos CTT a 
apresentação de uma proposta que complemente 
os objetivos de densidade da rede postal e de 
ofertas mínimas de serviços em vigor, tendo em 
conta o seguinte quadro de referência: (i) que o 
estabelecimento postal que em cada concelho deve 
prestar a totalidade dos serviços concessionados seja 
uma estação de correios ou um posto de correio com 
características equivalentes; (ii) que o referido posto 
de correio observe um conjunto de fatores a nível do 
seu funcionamento. Os CTT foram notificados em 
26.08.2019 da aprovação da sua proposta revista, 
que implementaram em 60 dias úteis, conforme 
determinado pela autoridade reguladora.

Em complemento da deliberação acima referida, 
em 24.04.2019 a ANACOM aprovou a decisão sobre 
divulgação prévia, aos utilizadores e à ANACOM, 
do encerramento ou da redução do horário de 
funcionamento de estabelecimentos postais, 
determinando que todas as alterações neste  
âmbito devem ser comunicadas com uma 
antecedência mínima de 20 dias úteis relativamente  
à data em que estas devam produzir efeitos.  
Também em 14.06.2019 os CTT apresentaram um 
pedido de esclarecimentos sobre o âmbito das 
situações a reportar neste contexto, que ainda 
aguardam a apreciação do regulador.

Setor financeiro
Decorrida uma década após a crise financeira, 
as reformas regulatórias implementadas como 
consequência da mesma estão praticamente 
concluídas e as agendas dos reguladores parecem 
agora centrar-se nos desafios que as alterações 
tecnológicas colocam, nas crescentes preocupações 
com a segurança e a privacidade e com a 
sustentabilidade ambiental.

De facto, embora a agenda regulatória europeia  
tenha sido em 2019 dominada pelo Brexit,  
a atenção dos reguladores do setor financeiro 
direcionou-se também para novas áreas,  
em resposta à crescente digitalização da banca  
e consequentemente à maior vulnerabilidade  
desta face ao cibercrime, a incidentes relacionados  
com falhas nos sistemas de informação ou excessiva 
dependência face a entidades prestadoras de 
serviços em regime de outsourcing. As preocupações 
relacionadas com a prevenção do branqueamento 
de capitais e o financiamento do terrorismo também 
cresceram no último ano. 

A nível nacional o ano de 2019 iniciou-se com  
a publicação da lei de Distribuição de Seguros  
e de Resseguros (Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro)  
que alterou significativamente o quadro legal  
da distribuição de seguros e de resseguros,  
reforçando significativamente o conjunto de regras  
e os procedimentos aplicáveis transversalmente  
ao setor, com especial impacto na organização e 
atividade dos mediadores de seguros. Estão ainda 
previstas inúmeras intervenções regulamentares 
por parte da Autoridade de Supervisão de Seguros 
e Fundos de Pensões, pelo que se aguardam mais 
novidades que completem este regime. Importa 
salientar as exigências acrescidas de formação 
profissional designadamente os novos requisitos  
de aperfeiçoamento profissional contínuo, bem  
como o reforço das obrigações no âmbito das  
políticas de conceção e aprovação de produtos de 
seguros, deveres de informação pré-contratual,  
e ainda o dever especial de o distribuidor de seguros 
aferir a adequação do produto ao segurado. No que 
respeita aos produtos de investimento com base 
em seguros é estabelecido um quadro de maior 
exigência, atendendo à natureza dos produtos 
e sem prejuízo do cumprimento das obrigações 
decorrentes do Regulamento (EU) nº 1286/2014 
(Regime Jurídico dos PRIIP’s) e da Lei nº 35/2018 de 
20 de julho. Na comercialização destes produtos e 
de acordo com o tipo de comercialização (venda sem 
aconselhamento ou venda com aconselhamento), 
deverão os mediadores cumprir deveres específicos, 
idênticos aos definidos na Diretiva dos Mercados de 
Instrumentos Financeiros (DMIF II).

Foi também revisto o regime de comunicação obrigatória  
de informações financeiras (Lei n.º 17/2019, de 14 de 
fevereiro), estendendo a obrigação de comunicação  
à Autoridade Tributária, pelas instituições financeiras, 
das contas tituladas por residentes em território 
português, cujo saldo ou valor agregado exceda  
50 000 euros no final de cada ano.

Relativamente à proteção dos depósitos bancários, 
com a Lei n.º 23/2019 de 13 março passou a atribuir-se 
um privilégio creditório à generalidade dos depósitos 
face aos demais créditos comuns (note-se que no 
regime anterior apenas beneficiavam de privilégio 
creditório os depósitos até ao montante coberto pelo 
Fundo de Garantia de Depósitos e os depósitos de 
pessoas singulares e de micro, pequenas e médias 
empresas no montante que excedia o referido limite). 
Assim passaram também a beneficiar de privilégio 
creditório os depósitos, ainda graduados como 
comuns ou subordinados, dos chamados “grandes 
depositantes” (sendo que os mesmos continuam a 
graduados a um nível inferior na hierarquia de créditos, 
em caso de insolvência, relativamente aos créditos 
por depósitos que já beneficiam atualmente de 
privilégio creditório). Foi ainda criada uma categoria de 
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dívida sénior «não privilegiada», que deverá ter uma 
posição de prioridade, na hierarquia da insolvência, 
superior à dos instrumentos de fundos próprios e dos 
passivos subordinados que não sejam considerados 
instrumentos de fundos próprios, mas inferior à de 
outros passivos seniores.

Em abril de 2019 foram publicadas as normas técnicas de 
regulamentação dos deveres de reporte das operações 
de financiamento através de valores mobiliários 
(regulamentação conhecida pela sigla SFTR), as quais 
entrarão em vigor a partir de abril de 2020. 

No que se refere à subcontratação (outsourcing), 
foram publicadas e entraram em vigor as Orientações 
da EBA (GL/2019/02) que especificam as disposições 
de governo interno, incluindo uma gestão de riscos 
sã, que as instituições devem implementar quando 
subcontratam funções, em particular no que se refere 
à subcontratação de funções essenciais e importantes. 

Na temática da Proteção de Dados foi publicada  
a Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, que visou dar 
execução a certos aspetos do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (RGPD), alterando a lei que 
regula a organização e o funcionamento da Comissão 
Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e revogando 
(expressamente) a Lei 67/98 de 26 de junho (Lei da 
Proteção de Dados). Destaque para o facto de a nova 
Lei aditar algumas funções ao regime do encarregado 
de proteção de dados consagrado no RGPD, 

nomeadamente, “assegurar a realização de auditorias, 
quer periódicas, quer não programadas; sensibilizar 
os utilizadores para importância da deteção atempada 
de incidentes de segurança e para a necessidade 
de informar imediatamente o responsável pela 
segurança; e assegurar as relações com os titulares 
dos dados nas matérias abrangidas pelo RGPD e pela 
legislação nacional em matéria de proteção de dados”.

O ano de 2019 foi também o primeiro ano  
de aplicação efetiva da diretiva dos serviços de 
pagamento revista (PSD2), 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, os bancos completaram os desenvolvimentos 
das APIs (Application Programming Interface) 
que permitem o acesso às contas de pagamentos 
e a iniciação de pagamentos através de terceiras 
entidades e implementaram os novos requisitos de 
autenticação forte. Neste particular, importa salientar 
o adiamento da aplicação da autenticação forte do 
cliente para pagamentos baseados em cartão através 
da internet (na sequência da publicação da Opinião 
da Autoridade Bancária Europeia a 16 de outubro), 
de 14 de setembro de 2019 para 31 de dezembro de 
2020, dada a complexidade das adaptações que terão 
de ser realizadas pelos emitentes dos cartões, bem 
como pelos comerciantes que aceitam esse meio de 
pagamento em compras online. 
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+ valor para os clientes: 
serviços e qualidade

+ inovação

+ valor para o acionista: 
solidez financeira

Valorização e formação  
dos colaboradores

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

Contribuição para um 
ecossistema mais sustentável: 
responsabilidade ambiental

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

Transformação cultural  
e digital

Capital Financeiro

Eficiência na gestão  
e foco em resultados

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

Capital Humano

Reconhecimento dos  
+12 mil colaboradores

Aposta na formação   
(+ de 251 mil horas)

Desenvolvimento  
de talento

Capital Intelectual

Marca de confiança  
e proximidade

Forte know-how  
e experiência no setor

Estratégia de inovação

Capital Social

Associações, parcerias 
e protocolos de 
colaboração com 
instituições 

Bolsa de voluntários

Capital Natural

Política Integrada de 
Qualidade, Ambiente  
e Segurança

Certificações de 
qualidade (ISO 14001)

Construir um projeto 
empresarial desejável 
ambicionando ter em cada 
colaborador um embaixador 
dos CTT, com base no 
desenvolvimento das pessoas, 
na promoção do equilíbrio 
trabalho/ família e diversidade 
de género, sob a melhoria 
contínua das relações laborais.

Colaboradores

Ser mais do que apenas  
o melhor parceiro logístico 
das empresas.

Ser o espaço físico e digital 
onde as pessoas encontram 
uma diversidade de 
serviços e produtos simples, 
acessíveis e próximos.

Ser reconhecido como um 
banco simples, próximo  
e sem complicações.

Clientes
Ser um top performer de 
rendibilidade acionista no 
setor postal europeu e entre 
o PSI20, construir uma base 
acionista de referência e ser 
um exemplo de transparência 
na relação com os mercados  
de capitais.

Acionistas

Ser o concessionário de um 
serviço universal sustentável 
e adequado às necessidades 
da população, ser uma marca 
de confiança reconhecida pela 
população e comunidades 
de poder local, e ser uma 
referência em práticas  
de sustentabilidade social  
e ambiental.

Sociedade

Focamo-nos nos nossos stakeholders…

… garantindo a excelência na entrega

Preservar o valor  
do negócio de Correio

Consolidar o posicionamento 
Ibérico, liderando em Portugal  

e crescendo em Espanha

Ser uma das maiores  
redes de retalho não 

especializado em Portugal

Ser um operador  
de Banca inovador  

e de rápido crescimento

Desenvolver novos  
negócios promovendo  

a diversificação de proveitos

Parceria Criação de valor Proximidade Confiança

Crescimento Diversificação Eficiência Inovação

Ligamos pessoas e empresas com entrega total!

EC7 G4EC8 G2 G17
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Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas tornaram-se numa ferramenta 
de trabalho fundamental para as empresas, pois 
funcionam como guias ou diretrizes para as apoiar  
na definição, implementação, comunicação e reporte 
das 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. 

Os CTT, para além de alinharem a sua estratégia  
de gestão ambiental com os ODS prioritários para  
o setor, resultantes de um estudo do IPC – International 
Post Corporation, mapearam e priorizaram os ODS 
para a sua cadeia de valor21, 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. 

Aderiram à iniciativa A New Deal for Europe: a Europe 
with a shared sustainable vision for its future da 
PostEurop, que visa contribuir para uma Europa mais 
sustentável, atingindo os ODS. O CEO assumiu o 
compromisso de promover o desenvolvimento do 
negócio dos CTT de forma mais sustentável, apoiando 
o combate às alterações climáticas, a prossecução da 
neutralidade carbónica, a preservação da biodiversidade 
e a promoção da justiça e da inclusão social.

A maioria das metas já integra as atividades e 
programas da Empresa, sob diversos aspetos 
e constam 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: 316 mil horas
Taxa de esforço de formação: 1,45% 

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 2018 – 2020: 5%

Trabalho decente 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

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 
entre 2013 e 2025: 20%
Formar trabalhadores em condução  
ecoeficiente: 320

Paz, justiça e instituições eficazes
Com foco na Anticorrupção e suborno, Governance e 
ética e Envolvimento com stakeholders
Alargar a formação do Código de Conduta:  
1 000 trabalhadores/as
Formação do Código de Boa Conduta para a Prevenção  
e Combate ao Assédio no Trabalho:  
2 000 trabalhadores/as
Reunir periodicamente o Comité de Sustentabilidade
Promover a comunicação segmentada por stakeholders

SO4EN19 EN27 LA6

21  Os CTT identificam diversas 
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.

2.3.  
Objetivos de desenvolvimento 
sustentável
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2.4. 
Análise de materialidade
A análise de materialidade reflete inputs que 
resultam do último exercício de auscultação às 
Partes Interessadas (PI), realizado pelos CTT 
em conformidade com as diretrizes da Norma 

AA1000SES. Este permitiu o mapeamento,  
a identificação dos temas relevantes e das PI críticas 
da empresa e consequentemente a definição da 
estratégia de envolvimento com as mesmas que 

Organismos Sectoriais 
Internacionais

Outros Fornecedores

A

E

RESPONSABILIDADE

DEPENDÊNCIA INFLUÊNCIA

C

D

G

F

B

Clientes de Retalho - Correiro

ONG´s

Patrocinados

Clientes Destinatário

Benefeciários

Público (Opinião Pública)

Associações 

Operadores financeiros 

Imprensa escrita

Redes Sociais

Televisão e Rádio

Operadores correspondência  
(correio não endereçado)

Bancos e Seguradoras

Investidores  
não acionistas

Acionistas

Colaboradores

Operadores Express/Courier 

Peq/Med Clientes

Administração Pública  
Central e Ins. do Estado

Sindicatos

Outros Grandes Fornecedores

Grandes Clientes

Parceiros de Desenv. Negócio

Entidades Reguladoras

Comissão de Trabalhadores

Figura 1 – Mapeamento das Partes Interessadas
Fonte: Auscultação de stakeholders - PWC. 
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tem vindo a ser aplicada sistematicamente. Em 2019 
iniciou-se um novo exercício que será concluído 
durante o ano de 2020, com a expectativa de 
identificação de novos temas críticos, e de permitir 
o posicionamento adequado dos CTT face às 
necessidades e perceções das mesmas.

A matriz de materialidade  
e os temas materiais
A matriz resultante do último exercício posicionou de 
forma diferente os temas críticos, apontando para a 
necessidade de um maior enfoque nestes e noutros. 
Tem sido 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. 
Procedeu-se ao cruzamento das perceções e pontos 
de vista das partes interessadas com a visão da 
gestão, dando origem à matriz de materialidade.

Figura 2 – Matriz de Materialidade
Fonte: Auscultação de stakeholders - PWC. 

Os resultados apontaram para 6 temas materiais, 5 temas  
potencialmente materiais e 8 temas emergentes, que impactam a sustentabilidade dos CTT.
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Importância do tema para os CTT

Gestão de resíduos

Políticas públicas

Impactos económicos  
indiretos

Ética/transparência/ 
anticorrupção

Conformidade legal

Relação com os colaboradores

Energia, emissões de CO2  
e Alterações Climáticas

Envolvimento com a comunidade

Clientes e Satisfação de clientes

Desempenho económico  
e valor económico gerado

Proteção e Segurança de dados

Desenvolvimento e formação  
dos colaboradores 

Produtos e serviços social  
e ambientalmente responsáveis

Requisitos sociais  
da cadeia de fornecedores

Diversidade e igualdade  
de oportunidades

Requisitos ambientais  
da cadeia de fornecedores

Saúde e segurança no trabalho

Respeito pelos  
direitos humanos

Biodiversidade e Gestão 
Sustentável do Papel

0 1 2 3 4 5 6 7 

G25
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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. Continua-se, contudo, 
a apresentar dados sobre outras matérias menos 

As PI foram solicitadas a pronunciarem-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 totalidade dos fornecedores e parceiros consideram 
que os CTT apresentam uma visão clara das suas 

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

responsabilidades nos pilares económico, social  
e ambiental, seguidos de 92% dos trabalhadores,  
75% do mercado de capitais 66,7% da comunidade  
e de 58,3% dos clientes.

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.

G20 G21G19

Clientes e satisfação de Clientes

Desempenho económico

Energia, emissões CO2 e 
alterações Climáticas

Relação com colaboradores

Desenvolvimento e formação de 
colaboradores

Proteção e segurança de Dados

Ética, transparência/
anticorrupção

Conformidade legal

Envolvimento  
com a comunidade

Diversidade e igualdade  
de oportunidades

Saúde e segurança no Trabalho 

Impactos económicos indiretos

Produtos e serviços social e 
ambientalmente responsáveis

Requisitos ambientais da cadeia 
de fornecedores

Biodiversidade e gestão 
sustentável do papel 

Gestão de resíduos 

Respeito pelos direitos Humanos

Requisitos sociais da cadeia de 
fornecedores

Políticas públicas

Temas materiais Temas potencialmente materiais Temas emergentes
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2.5.  
Diálogo com as partes 
interessadas

As diversas formas e meios de envolvimento 
utilizados traduzem-se 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 realizada anteriormente 
continuou a apoiar na definição da estratégia de 
envolvimento e na identificação das PI que beneficiariam 
de um reforço de comunicação. O exercício de auscultação 
em curso permitirá atualizar e refinar a estratégia de 
envolvimento com as Partes Interessadas críticas.

Em seguida 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.

Partes
Interessadas 
críticas

Expectativas  
e necessidades

Formas de comunicação c/as  
PI e auscultação das mesmas Medidas adotadas

Acionistas 
e investidores 

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

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 e contas 
semestrais e anuais, divulgados através 
do site da Empresa e da CMVM

Participação em conferências, 
roadshows, reuniões e teleconferências 
com investidores e analistas de 
mercado

Esclarecimento de acionistas e outros 
investidores através de linha telefónica 
e de mailbox disponibilizadas para  
o efeito

Pagamento de dividendos 

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 CTT

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

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

Cumprimento das regras de 
concorrência

Informação sobre serviços

Participação em audiências e/ou 
consultas públicas de projetos de 
decisão

Reporte regular de indicadores

Resposta regular a pedidos de 
informação e esclarecimentos

Procedimento de recolha e organização da 
informação para cumprimento das obrigações 
de reporte

Cumprimento das obrigações de serviço 
universal em matéria de qualidade, preços e 
cobertura da rede 

Manutenção de um sistema de contabilidade 
analítica e cálculo do custo líquido do serviço 
universal (CLSU) 

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

Resposta aos pedidos de informação  
dos Reguladores

Tabela 1 – Lista de partes interessadas e formas de envolvimento

G37G26 G27
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Partes
Interessadas 
críticas

Expectativas  
e necessidades

Formas de comunicação c/as  
PI e auscultação das mesmas Medidas adotadas

Outras 
Autoridades 
Legais

Auditorias

Reuniões de esclarecimento

Cumprimento legislativo

Boas práticas da Empresa

Estratégia da Empresa

Ética e transparência

Reporting regular

Prestação regular de informação

Cumprimentos dos requisitos  
legais e contratuais

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

Fiabilidade e confiança

Conveniência

Satisfação

Flexibilidade e customização

Segurança dos objetos postais 
(responsabilidade)

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.)

Campanhas de informação

Comunicação personalizada  
e permanente

Ações de pós-venda 

Publicidade e acessibilidade  
da informação

 Gestão proactiva das falhas

Call center /linhas de atendimento

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

Estudos de mercado 

Inquéritos regulares sobre os serviços 
de distribuição e de atendimento

Encontros descentralizados da 
Administração com clientes

Melhoria da satisfação dos clientes

Lançamento e reformulação de novas  
soluções empresariais à medida do cliente 

212 lojas Banco CTT

Modelo operacional ambientalmente mais 
responsável (frota e edifícios) 

 Estudos sobre a adequação da oferta  
de produtos e serviços

Consolidação do portefólio ecológico  
(produtos e serviços) 

Concorrentes Participação em iniciativas  
de interesse comum

Benchmarking setorial

Disponibilizar acesso à rede 

Participação em fóruns

Participação em exercícios  
de benchmarking

Representação em organismos 
 do setor postal

Cumprimento das regras de mercado 

Intervenção em projetos conjuntos,  
no âmbito de organismos setoriais

Trabalhadores Estabilidade (segurança de 
emprego, salário, proteção social)

Remunerações adequadas

Oportunidades  
de desenvolvimento de carreira  
e progressão profissional

Boas condições de trabalho 

Reconhecimento de mérito

Gestão participativa 

Manutenção das medidas  
de apoio social 

Igualdade de oportunidades 
 e gestão da diversidade

Maior conciliação trabalho-família

Condições de aposentação

Informação atempada

Comunicação personalizada usando 
cadeia de chefia/diálogo

Reuniões de equipa

Comunicação interna escrita (revista, 
newsletters temáticas, suportes 
eletrónicos, cartas, intranet)

Formação

Fóruns

Sistemas de sugestões

Inquéritos

Ampla divulgação de informação laboral

Continuidade de Programa de Higiene  
& Segurança

Avaliação das condições de trabalho

Modernização e renovação  
de infraestruturas e equipamentos

Formação sobre condução segura/ 
defensiva/ecológica

88% 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

G27 G37 G50G24 G26



58

RELATÓRIO INTEGRADO 2019

Partes
Interessadas 
críticas

Expectativas  
e necessidades

Formas de comunicação c/as  
PI e auscultação das mesmas Medidas adotadas

Sindicatos/
Comissão de 
Trabalhadores

Respeito pelas suas opiniões/
posições

Negociação transparente

Consulta em matérias de 
responsabilidade empresarial

Participação em processos 
negociais de regimes e de 
contratação coletiva

Cumprimento das Obrigações  
do Serviço Público

Manutenção das medidas  
de apoio social aos trabalhadores  
e familiares

Reuniões mensais e/ou extraordinárias 
com a gestão de topo

Reuniões com as Organizações 
Sindicais e Associações 
Representativas de Grupos Funcionais, 
sempre que necessário

Comunicação de gestão relevante

Assinada revisão da componente salarial do 
Acordo de Empresa 

90,4% dos trabalhadores abrangidos p/ acordos 
de negociação coletiva

Aumento das remunerações entre 0,8% e 1,2% 
com aumento mínimo de 10€

Harmonização do horário de trabalho

Fornecedores Igualdade de oportunidades e 
transparência (regras claras)

Cumprimento de prazos nos 
pagamentos 

Aumento do volume de novos 
fornecimentos

Estreitamento de relações

Registo de fornecedores para as 
diferentes categorias de compras

Qualificação de fornecedores

Avaliação de fornecedores

Informação e comunicação  
dos projetos da empresa

Política de compras responsáveis – 
cláusulas contratuais

Comunicação regular sobre não 
conformidades nos fornecimentos – 
oportunidade de melhoria

Plataforma eletrónica

Exigência nos requisitos sociais, de direitos 
humanos e ambientais

Política de Compras Ecológicas – cumprimento 
dos objetivos

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

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

Implementação de uma plataforma eletrónica

Comunicação 
social

Acesso a informação fiável  
e relevante 

Comunicação ao mercado

Assessoria de Imprensa  
(contacto direto com média)

Press Releases

Conferências de imprensa

Presença nas redes sociais

Realização de reportagens

Divulgação de informação sobre  
os serviços, projetos, resultados  
e outros aspetos da vida empresarial

Comunidade Cumprimento das obrigações  
do Serviço Público

Proximidade/presença no Terreno

Dinamização da economia local

Capacidade de interlocução/ 
diálogo com parceiros locais

Acessibilidade aos serviços

Boa cidadania empresarial,  
em termos sociais e ambientais

Informação direta/personalizada

Website dos CTT

Presença na imprensa local  
e nacional e nas redes sociais

Contacto direto com o carteiro  
e atendedor

Sensibilização para o tema da 
sustentabilidade com 11 emissões 
filatélicas e edição de livro,  
entre outras peças. Temas:  
cultura, biodiversidade, ambientais  
e personalidades da história (tiragem 
superior a 3,6 milhões de peças) 

Apoio à inclusão social:

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

•  recolha de donativos através  
dos agentes da Payshop

•  22 ações de voluntariado empresarial

Renovação das instalações das lojas CTT

Programa ambiental – redução de consumos 
energéticos e emissões

G11
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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.

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. 

Na qualidade de membros fundadores da União 
Postal Universal (UPU) marcam presença nesta e 
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. 

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 e de 
Presidente no Fórum de Inovação. Os CTT são também 
membros da IPC – International Post Corporation. 

2.6. 
Ética empresarial

Através de ação de formação em formato e-learning, 
dos conteúdos dos Códigos de Conduta (“CTT e 
Subsidiárias” e “CTT e Banco”) e “Código de Boa 
Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio”, 
este ano concluíram com sucesso 670 e 1 180 
trabalhadores, respetivamente.

A atividade da Comissão de Ética, para além do 
acompanhamento sobre as comunicações recebidas 
nos canais existentes ao nível de eventuais violações 
ao Código de Conduta, bem como remetidas pela 
Comissão de Auditoria (CAUD) no âmbito dos 
procedimentos para a comunicação de irregularidades 

(whistleblowing), incidiu 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, 
para além da análise dos indicadores sobre a evolução 
dos processos nas áreas disciplinares e de contencioso 
laboral, relativos a temas de assédio, igualdade e não 
discriminação, lealdade, sigilo, confidencialidade e 
proteção de dados, atividades externas e conflito de 
interesses, bem como outras normas de conduta.

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, sendo 
garantido o princípio de não retaliação, relativamente 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 
ainda o tratamento das irregularidades que, no 
âmbito do RPCI (Regulamento de Procedimentos 
de Comunicação de Irregularidades), sejam 
transmitidas pela Comissão de Auditoria, para análise 
e confirmação de fundamentos suficientes para 
proceder a investigação.

Em 2019 a Comissão de Ética recebeu 10 
comunicações que foram apreciadas e decididas, 
visando avaliar eventuais irregularidades relacionadas 
com o incumprimento das normas de conduta e de 
combate ao assédio, das quais seis foram arquivadas 
por não se enquadrarem em matéria de ética/conduta, 
tendo as restantes sido analisadas por serviço 
competente. No âmbito do RPCI não foi recebido 
qualquer caso para tratamento.

De destacar ainda a atividade desenvolvida pela 
área de Compliance que, no âmbito da prestação de 
serviços financeiros e na sequência da aplicação dos 
procedimentos em vigor referentes à identificação e 
reporte de operações suspeitas de branqueamento 
de capitais e de financiamento de terrorismo, 
reportou 136 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 
prestados pelos CTT que ascenderam a cerca de 9 M€.

Ainda neste âmbito merece referência a difusão, 
no decurso do ano, de nova ação de formação 
(em formato e-learning) sobre a prevenção do 
branqueamento de capitais e o financiamento 
do terrorismo, desenvolvida em articulação com 
o Instituto de Formação Bancária destinada aos 
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trabalhadores mais diretamente envolvidos na 
comercialização de produtos financeiros, tendo sido 
frequentada por 2 283 trabalhadores.

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 ou de 
corrupção.

Em resultado das ações de auditoria e de inspeção 
foram auditadas 121 lojas CTT, 81 pontos CTT e 89 
centros de distribuição postal, representando 22%, 
23% e 40% do universo elegível, respetivamente. Os 
pontos CTT 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 5 
rescisões unilaterais de contratos de trabalho.

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 
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.  
Não se identificaram riscos significativos relacionados 
com corrupção nas avaliações efetuadas.

Cumprimento das obrigações éticas
Os CTT foram alvo de multas no âmbito de leis e 
regulamentos relativos a produtos e serviços no valor de 
2 131,94€. 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.

Registaram-se 410 ocorrências/processos relativos 
ao não cumprimento de leis e regulamentos laborais, 
tendo sido resolvidos 64 do ano em análise e 361 de 
anos anteriores.

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 
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. A atividade dos CTT, enquanto prestador do 
serviço postal universal, é sujeita anualmente a 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. Na sequência das auditorias 
referentes aos anos de 2016 e 2017, concluídas em 2018, 
a ANACOM definiu ajustamentos no âmbito do sistema 
de medição dos indicadores de qualidade de serviço, 
implementados em 01.07.2019. Encontra-se ainda  
a decorrer a auditoria referente ao ano de 2018.

• 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. Em 
18.06.2019 a ANACOM aprovou a decisão relativa 
aos resultados deste exercício, segundo a qual esta 
entidade identificou 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 entregaram os 
resultados reformulados relativamente àqueles 
anos, bem como os resultados de 2018, de acordo 
com os novos critérios durante o segundo semestre  
e aguardam a conclusão das auditorias.
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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 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:
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Definição da estratégia  
de resposta ao risco  
e a identificação  
e implementação  
de ações de mitigação

Fase III 
Mitigação

Avaliação do risco residual  
(risco remanescente considerando 
todos os controlos existentes 
no momento da avaliação) 
e determinação do nível de 
exposição ao risco

Fase II 
Avaliação

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

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

Fase IV 
Monitorização e reporte

Figura 3 – Gestão do Risco
Sistema integrado de Gestão do 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 é superior ao apetite estipulado, 
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. O apetite ao risco traduz-se, assim, no 
nível máximo de exposição que os CTT assumem 
de forma consciente e estão dispostos a aceitar na 
prossecução da sua estratégia tendo em consideração 
os seus princípios de negócio, as suas políticas e 
procedimentos bem como o facto de operarem 
em mercados fortemente regulados. O apetite ao 
risco é revisto anualmente e encontra-se definido 
por tipologia de riscos, de acordo com a taxonomia 
aprovada.

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 
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.

Modelo de Governo
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

Direção de Auditoria e Qualidade

Conselho de Administração

Comissão Executiva

Comité de Gestão de Risco Direção de Finanças e Risco

Unidades de NegócioDireções Corporativas

Fiscalizar e avaliar 
“3ª linha de defesa”

Definir políticas  
e monitorizar/controlar 

“2ª linha de defesa“

Implementar e gerir 
“1ª linha de defesa“

G45 G46 SO3



63

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

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  
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.

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.

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 e a tendência 
de evolução face ao ano anterior:
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Negócios 
impactados Evolução Racional do risco Mitigação

Concorrência
Categoria: Estratégico 

Sub-Categoria: Competitividade

 

Ainda que durante 2019 não tenham surgido novos 
operadores no mercado, manteve-se a pressão 
competitiva no negócio de Correio dos CTT. Já no negócio 
de Expresso & Encomendas, o e-commerce continua a 
fomentar o crescimento do mercado, tornando-o cada 
vez mais competitivo e globalizado e atrativo à entrada 
de novos players. Neste contexto, o risco dos CTT está 
associado à incapacidade ou falta de agilidade na resposta 
às ofertas concorrentes, podendo assim perder clientes, 
ou verem-se forçados 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 seu portefólio, adequando o seu pricing e procurando 
explorar os nichos de mercado emergentes. Visando a 
dinamização do negócio de Expresso & Encomendas e, 
em particular, do e-commerce, os CTT lançaram em 2019 
o marketplace Dott, resultante de uma parceria com a 
Sonae, e o serviço CTT Now para resposta às necessidades 
de entregas rápidas até 2 horas na Grande Lisboa. Os CTT 
garantiram ainda acordos importantes com a Amazon 
para distribuição em regime de não-exclusividade de 
encomendas no território nacional e com a Santa Casa 
da Misericórdia para distribuição dos jogos sociais pelos 
estabelecimentos da sua rede de mediadores.
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Negócios 
impactados Evolução Racional do risco Mitigação

Desafio CEP (Courier Express and Parcels) Ibérico
Categoria: Estratégico 

Sub-Categoria: Competitividade

O mercado CEP em Espanha tem oito vezes o tamanho 
do mercado português e está a crescer mais rápido 
que a economia espanhola (seis vezes maior que a 
portuguesa) impulsionado pelo e-commerce. Ainda 
que os CTT mantenham a liderança na distribuição last 
mile em Portugal, uma presença relevante em Espanha 
é fundamental para reforçar o negócio dos CTT, tanto 
mais que os fluxos transfronteiriços são também muito 
significativos e estão a crescer nos dois países. Se os 
CTT não conseguirem consolidar o seu posicionamento 
no negócio CEP Ibérico, e sendo esta uma alavanca de 
crescimento fundamental para responder ao declínio do 
negócio postal tradicional, os efeitos nos seus resultados 
serão bastante adversos. 

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. Nesse sentido, está em curso um 
plano de investimento na CTT Expresso Espanha com o 
qual se pretende que a operação em Espanha comece a 
dar lucros a partir de 2021. Além do rebranding da marca, 
este plano de turnaround prevê um forte investimento no 
reforço de equipamento com vista a serem alcançados 
maiores níveis de automação e, por conseguinte, de 
eficiência e de controlo da distribuição. O plano será 
gerido por uma equipa com bastante conhecimento  
e experiência no setor e contratada para o efeito.

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, os CTT têm implementado 
um modelo de execução e governance com envolvimento 
contínuo da Comissão Executiva e follow-up ao nível 
do Conselho de Administração, através do Comité 
de Monitorização da Implementação liderado pelo 
Presidente do CA e integrando Administradores  
Não Executivos, incluindo o Administrador Não Executivo 
representante dos acionistas. Os CTT continuarão a 
implementar o Plano de Transformação Operacional 
com o objetivo de superar os objetivos de poupança 
anteriormente anunciados ao mercado e que, em 2019, 
foram mais uma vez cumpridos.

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. 
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Negócios 
impactados Evolução Racional do risco Mitigação

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 estratégias adequadas e a agilidade em adaptar 
as mesmas consoante a evolução da envolvente e 
a identificação de novas oportunidades são vitais. 
Qualquer desvio ao plano de negócios poderá impactar 
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 2019 o Banco CTT concluiu a 
aquisição da totalidade do capital social da 321 Crédito.  
Esta aquisição enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento do Banco CTT, introduzindo uma 
nova linha de negócio, gerando sinergias de funding e 
otimizando o balanço consolidado através do aumento 
significativo da carteira de crédito e do rácio de 
transformação de cerca de 30% para mais de 70%.

Cibersegurança
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. 
Além das falhas comportamentais, deliberadas ou não, 
por parte de colaboradores dos CTT ou terceiros, é hoje 
motivo de particular preocupação o crescimento em 
volume e grau de sofisticação dos ataques cibernéticos 
a empresas e até Estados. Se forem alvo deste tipo de 
crime, 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.

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 

Objetivos de desempenho  
do Serviço Universal
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. Além 
das falhas comportamentais, deliberadas ou não, por parte 
de colaboradores dos CTT ou terceiros, é hoje motivo de 
particular preocupação o crescimento em volume e grau 
de sofisticação dos ataques cibernéticos a empresas e até 
Estados. Se forem alvo deste tipo de crime, 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.

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 
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Negócios 
impactados Evolução Racional do risco Mitigação

Sinistralidade laboral
Categoria: Operacional  

Sub-Categoria: Recursos Humanos

O negócio dos CTT é de mão-de-obra intensiva e exige 
um grande número de trabalhadores sobretudo nas áreas 
operacionais. Não obstante o esforço permanente na 
prevenção da sinistralidade laboral com causa rodoviária 
ou outra, a ocorrência de acidentes de trabalho é um 
problema latente e constitui um risco significativo num 
universo tão vasto de trabalhadores.

No âmbito da sua Política de Segurança e Saúde do 
Trabalho, os CTT assumem o compromisso de assegurar 
aos seus colaboradores condições de segurança em 
todos os aspetos do seu trabalho, com vista a prevenir 
lesões e afeções da saúde. Cerca de 90% dos acidentes 
laborais ocorre nas áreas operacionais pelo que é aqui 
que se tem concentrado o maior esforço de redução 
da sinistralidade, nomeadamente com a realização de 
campanhas de sensibilização recorrentes e ações de 
formação específicas.

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 o mercado postal perdeu 
mais de 50% do tráfego de correio endereçado. Nos 
últimos anos assistiu-se a um aumento da velocidade 
da queda tendo-se esta tendência agudizado em 2019, 
pressionando os rendimentos operacionais dos CTT ainda 
muito dependentes do negócio Correio.

De forma a responder à quebra sistemática do tráfego 
de correio endereçado, os CTT têm vindo a apostar na 
diversificação do negócio, particularmente através 
das alavancas de Expresso & Encomendas e Banco 
CTT. Ao mesmo tempo, a implementação do Plano de 
Transformação Operacional tem como objetivo principal 
a reestruturação do negócio postal, procurando ajustar 
a estrutura de custos fixos às necessidades de médio 
prazo, mantendo elevados padrões operacionais.  
Em 2019, os CTT associaram-se ainda ao lançamento 
em Portugal da iniciativa Keep Me Posted – O Direito à 
Escolha do Cidadão que visa promover a liberdade de 
escolha dos cidadãos relativamente ao suporte físico  
ou digital de correspondência.

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. Também no contexto da 
configuração dos aspetos de execução do futuro contrato  
de concessão do SPU, não é de excluir o agravamento 
do nível de exigência e complexidade das condições e 
obrigações que venham a ser definidas e apresentadas,  
o que, num cenário em que os CTT continuem com a missão 
de prestação do serviço público, representará um risco 
acrescido.

Os CTT regem-se pela prática de uma gestão 
regulatória ativa e potenciadora da sustentabilidade 
do SPU. A certeza e previsibilidade regulatórias 
são, por essa razão, condições essenciais para a 
prestação de um serviço público com elevados níveis 
de qualidade e proximidade às populações. Em 2019, 
discordando com os fundamentos e alcance da medida, 
os CTT recorreram aos tribunais administrativos 
para impugnar uma deliberação do Regulador sobre 
alterações ao sistema de medição dos indicadores 
de qualidade de serviço. No âmbito da preparação do 
novo enquadramento contratual da concessão do SPU, 
os CTT participaram na Consulta Pública promovida 
pela ANACOM e solicitada pelo Governo para recolha 
de contributos sobre os termos e condições que 
devem estar associados à prestação do SPU, sobre 
as especificações do mesmo, sobre a necessidade de 
proceder à designação de prestador do SPU nas suas 
várias componentes e sobre o interesse dos operadores 
postais em assegurar a prestação daquele serviço.

EC7 G27



67

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

Negócios 
impactados Evolução Racional do risco Mitigação

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.

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 são asseguradas 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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