
78

RELATÓRIO INTEGRADO 2019

A revolução é digital

Somos pioneiros na Europa  
na implementação de soluções 

robóticas, tornando os processos de 
distribuição mais ágeis. Para os CTT,  

a Indústria 4.0 chegou para ficar.

Inovação

Vamos 
mais longe  

na

Vamos mais longe para estar mais perto.
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4.1. 
Capital financeiro

Rendimentos operacionais

Os rendimentos operacionais totalizaram 740,3 M€ 
em 2019, um crescimento de 32,3 M€ (+4,6%) face a 
2018. Esta evolução foi suportada pelo crescimento 
dos rendimentos nas áreas de negócio do Banco CTT 
(+87,2%), dos Serviços Financeiros (+27,2%)  

Gastos operacionais
Os gastos operacionais22 totalizaram 638,8 M€, 
um crescimento de 21,2 M€ (+3,4%) face ao período 
homólogo, com um impacto de 7,8 M€ da 321 Crédito23. 

 
Desempenho04

e do Expresso e Encomendas (+2,4%), que mais  
que compensaram o decréscimo verificado  
nos rendimentos do Correio e Outros (-1,6%). 
Excluindo a 321 Crédito, os rendimentos  
operacionais totalizaram 719,2 M€ (+1,6%).

Excluindo a 321 Crédito, os gastos operacionais 
totalizaram 631,0 M€ (+2,2%).

EC1

Os rendimentos operacionais 
totalizaram 740,3 M€  
em 2019.

Crescimento +4,6%.

M€ ‘18 ‘19 Valor ∆

Rendimentos Operacionais  708,0  740,3  32,3 4,6%

Correio e Outros  498,7  490,9 - 7,8 -1,6%

Correio  495,1  484,6 - 10,5 -2,1%

Estrutura central 3,7 6,3 2,6 72,2%

Expresso e Encomendas 148,9 152,4 3,5 2,4%

Banco CTT 33,6 62,9 29,3 87,2%

Serviços Financeiros 26,8 34,1 7,3 27,2%

22 Excluindo imparidades, 
provisões e depreciações/
amortizações, impacto da IFRS 
16 e itens específicos.

23  Valor referente ao consolidado 
integral. Ao nível da área  
de negócio o valor é  
+8,0 M€, em resultado de 
transações que não são 
eliminadas no consolidado 
entre áreas de negócio.
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Os gastos com pessoal aumentaram 11,2 M€  
(+3,4%) em 2019. Excluindo o efeito da 321 Crédito  
o aumento foi de 7,6 M€ (+2,3%). Em 2018 a empresa 
reconheceu ganhos relacionados com a anulação 
da responsabilidade relacionada com o subsídio 
mensal vitalício (+3,5 M€) e com a atualização da 
responsabilidade relacionada com as pensões de 
acidentes de trabalho (+1,1 M€). Excluindo estes 
efeitos, o crescimento foi de 3,0 M€ (+0,9%).  
O crescimento verificado resulta de atualizações 
salariais (+2,3 M€) e dos aumentos decorrentes da 
evolução do negócio do Banco CTT (+1,0 M€) e da CTT 
Expresso Espanha (+0,8 M€), não compensados na 
totalidade pelas iniciativas de redução de custos.

Os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos 
aumentaram 7,0 M€ (+2,7%), dos quais 3,0 M€ 
resultam da incorporação da 321 Crédito. Excluindo  
o efeito inorgânico, o crescimento é de 4,0 M€ (+1,6%) 
o qual inclui o crescimento de custos do tráfego do 
correio internacional relacionado com as eleições 
(3,4 M€) e o crescimento dos gastos do negócio de 
Expresso e Encomendas de 4,2 M€, refletindo o 
crescimento do tráfego em Portugal. O crescimento foi 

parcialmente compensado na área dos recursos físicos 
(edifícios e frota), cujos gastos diminuíram 5,3 M€ 
(-8,1%). A otimização do parque imobiliário permitiu 
uma redução das rendas de edifícios em 4,4 M€. 

Os Outros gastos aumentaram 3,0 M€ (+11,0%) 
essencialmente devido ao: (i) crescimento das 
comissões bancárias (+0,7 M€), (ii) imposto de selo 
(+0,6 M€) relacionado com os empréstimos obtidos,  
e (iii) efeito inorgânico da 321 Crédito (+1,3 M€).

EBITDA
Em 2019 a Empresa gerou um EBITDA24 de 101,5 M€, 
+11,0 M€ (+12,2%) do que em 2018, com uma margem 
de 13,7% (12,8% em 2018). 

A evolução do EBITDA deveu-se ao efeito inorgânico 
da aquisição da 321 Crédito (+13,2 M€), ao aumento 
das margens operacionais das áreas de negócio dos 
Serviços Financeiros (+8,3 M€) e do Banco CTT25  
(+3,5 M€) que compensaram o decréscimo verificado 
nas áreas de negócio do Correio e Outros (-8,2 M€)  
e do Expresso e Encomendas (-5,6 M€).

M€ ‘18 ‘19 Valor ∆

Gastos operacionais  617,6  638,8  21,2 3,4%

Gastos com pessoal  332,9  344,1  11,2 3,4%

FSE  257,6  264,7  7,0 2,7%

Outros gastos 27,1 30,0 3,0 11,0%

EBITDA por área de negócio M€ ‘18 ‘19 Valor ∆

EBITDA 90,4 101,5 11,0 12,2%

Correio e outros  86,7  78,5 -8,2 -9,5%

Correio  130,9  121,1 -9,8 -7,5%

Estrutura central - 44,2 - 42,6 1,6 3,6%

Expresso e Encomendas  3,3 - 2,3 -5,6 -170,8%

Banco CTT (*) -12,9  3,7 16,6 128,8%

Serviços Financeiros (*)  13,3  21,6 8,3 62,1%

(*) Em 2019 e no período homólogo (proforma) considera-se a incorporação dos pagamentos da AN Serviços Financeiros no Banco CTT, 
que de igual forma são excluídos dos Serviços Financeiros.

24  Excluindo imparidades, 
provisões e depreciações/
amortizações, impacto da IFRS 
16 e itens específicos.

25  Excluindo o efeito inorgânico 
da 321 Crédito.
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Itens Específicos
Em 2019 a Empresa registou itens específicos no 
montante de 18,2 M€, discriminados conforme abaixo 
se apresenta.

Os itens específicos ficaram em linha com 2018  
(-0,2 M€) em resultado sobretudo da redução 
dos outros rendimentos relativos a mais valias 
relacionadas com alienação de património em  
8,6 M€ ter sido compensada pela redução dos gastos 
associados a reestruturações no âmbito do Programa 
de Otimização de Recursos Humanos em 9,6 M€.

Os gastos e perdas financeiros incorridos ascenderam 
a 10,4 M€, incorporando maioritariamente os gastos 
financeiros com benefícios pós-emprego e de longo 
prazo aos empregados de 5,4 M€ e juros suportados 
dos passivos de locação no âmbito da aplicação da 
IFRS 16 no valor de 3,7 M€.

Os CTT obtiveram em 2019 um resultado líquido 
consolidado atribuível a detentores de capital do grupo 
CTT de 29,2 M€ refletindo um aumento de 7,7 M€ 
(+35,8%) face a 2018. Este aumento está positivamente 
impactado pela integração da 321 Crédito cujo contributo 
líquido para o consolidado ascendeu a +7,6 M€ pelo 
reembolso do IRC em 6,8 M€ resultante da decisão 
favorável da Autoridade Tributária relativa à dedução  
da menos-valia fiscal apurada na venda da Tourline  
pela CTT Expresso à CTT, S.A. no exercício de 2016.

EBIT e Resultado Líquido
O EBIT situou-se em 47,3 M€ em 2019,  
+1,7 M€ (+3,7%) do que em 2018, com uma margem  
de 6,4% (igual à de 2018).

Os resultados financeiros consolidados atingiram  
-11,8 M€, refletindo um decréscimo de 1,3 M€ (-12,5%) 
face ao ano anterior.

Investimento

O investimento situou-se em 45,4 M€, +48,2% 
(+14,8 M€) do que o realizado em 2018, refletindo 
a implementação do Plano de Modernização e 
Investimento que irá potenciar a instalação de 
novas e mais eficientes máquinas de separação e a 
crescente entrada em funcionamento de plataformas 
multiproduto e que permitirão consolidar as sinergias 
operacionais de um operador integrado.

Cash flow
Os CTT geraram em 2019 um cash flow operacional  
de 44,5 M€, uma melhoria (+10,8 M€) face a 2018.

M€ ‘18 ‘19 Valor ∆

Itens específicos 18,4 18,2 -0,2 -0,9%

Reestruturações empresariais e projetos estratégicos 26,3 16,9 -9,5 -36,0%

Outros rendimentos e gastos não recorrentes -7,9 1,4 9,3 117,3%

M€ ‘18 ‘19 Valor ∆

Resultados financeiros -10,5 -11,8 -1,3 -12,5%

Rendimentos financeiros líquidos -9,7 -10,4 -0,7 -7,3%

Gastos e perdas financeiros -9,7 -10,4 -0,7 -7,4%

Rendimentos financeiros 0,0 0,1 0,0 30,6%

Ganhos/perdas em subsidiárias, associadas  
e empreendimentos conjuntos -0,8 -1,4 -0,6 -76,0%
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A evolução positiva da variação do fundo de maneio 
face a 2018 resultou essencialmente: i) do menor 
volume de pagamentos relacionados com as 
reestruturações empresariais no âmbito do Programa 
de Otimização de Recursos Humanos e que impactou 
positivamente os valores de responsabilidades com 
terceiros (+11,7 M€), e (ii) de uma evolução positiva na 
gestão das contas a pagar (+3,4 M€).

Na variação do fundo de maneio em 2019  
(+5,3 M€) está incluído o impacto positivo resultante 
da variação das rubricas de investimento (+8,4 M€)  
e negativamente por valores a receber de operadores 
postais estrangeiros (-3,3 M€).

O aumento da dívida no valor de 38,4 M€ está 
relacionado com operações de financiamento,  
que visam viabilizar o plano previsto de investimentos 
e otimizar a estrutura de capital.

Os investimentos em empresas (-114,4 M€) 
correspondem ao valor da aquisição da 321 Crédito  
(110,8 M€) e dos aumentos de capital realizados na 
empresa Mktplace – Comércio Eletrónico, S.A.  
(3,6 M€), mais conhecida pela marca Dott.

M€ ‘18 ‘19 Valor

EBITDA 90,4 101,5 11,0

Itens específicos* 16,1 16,8 0,8

Investimento 30,7 45,4 14,8

Δ Fundo de Maneio -10,0 5,3 15,3

Cash Flow operacional 33,7 44,5 10,8

Beneficios aos empregados -11,6 -14,4 -2,8

Impostos -7,1 2,2 9,3

Cash Flow livre 15,0 32,3 17,3

Dívida (capital + juros) 20,9 59,3 38,4

Dividendos -57,0 -15,0 42,0

Investimentos em empresas -1,4 -114,4 -113,0

Variação de Caixa Própria orgânica -22,4 -37,7 -15,3

Inorgânico - Caixa 321C 0,0 6,8 6,8

Variação de Caixa Própria -22,4 -30,9 -8,5

Δ Responsabilidade liquidas dos Serv. Financ. & outros & Banco CTT26 -155,4 30,9 186,3

Δ Outros saldos de Caixa27 -26,3 20,3 46,5

Variação de Caixa -204,1 20,3 224,4

M€
31.12.2018 

reexpresso 31.12.2019 Valor ∆

Ativo não corrente 1 108,1 1 734,7 626,5 56,5%

Ativo corrente 746,3 778,8 32,4 4,3%

Total do Ativo 1 854,5 2 513,4 659,0 35,5%

Capital próprio 135,9 131,4 -4,5 -3,3%

Total do passivo 1 718,6 2 382,0 663,4 38,6%

Passivo não corrente 364,3 512,8 148,6 40,8%

Passivo corrente 1 354,3 1 869,2 514,9 38,0%

Total capital próprio e passivo consolidado 1 854,5 2 513,4 659,0 35,5%

26  A variação das 
responsabilidades líquidas 
dos Serviços Financeiros & 
Banco CTT reflete a evolução 
dos saldos credores perante 
terceiros, depositantes ou 
outros passivos financeiros 
bancários, deduzidos dos 
valores aplicados em crédito ou 
investimentos em títulos/ativos 
financeiros bancários, das 
entidades que prestam serviços 
financeiros do grupo CTT, 
designadamente, os serviços 
financeiros dos CTT, a Payshop, 
o Banco CTT e a 321 Crédito.

27  A variação dos outros saldos 
de caixa reflete a evolução dos 
saldos de depósitos à ordem no 
Banco de Portugal do Banco CTT, 
cheques a cobrar/compensação 
de cheques do Banco CTT e 
imparidade de depósitos e 
aplicações bancárias.

Posição financeira consolidada

Cash flow
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Na comparação da demonstração da posição 
financeira consolidada em 31.12.2019 com a de 
31.12.2018 (reexpressa), destaca-se:

• O ativo aumentou 659,0 M€, maioritariamente devido 
ao aumento do crédito a clientes bancários (637,8 M€),  
em particular o crédito ao consumo em resultado da 
aquisição da 321 Crédito (479,5 M€) e do aumento 
orgânico verificado no Banco CTT (+158,3 M€).

• O capital próprio decresceu em 4,5 M€ tendo sido 
impacto negativamente pelo (i) pagamento em 
maio de 2019 de dividendos referente ao exercício 
de 2018 no valor de 15,0 M€ que representou um 
dividendo ilíquido por ação no valor de 0,10 € e pelo 
(ii) reconhecimento de perdas atuariais relacionados 
com os benefícios pós-emprego na sequência da 
alteração dos pressupostos subjacentes ao cálculo 
das responsabilidades (18,8M€) e positivamente 

As responsabilidades com benefícios aos 
empregados (benefícios pós-emprego e de longo 
prazo) aumentaram em 31 de dezembro de 2019 para 

pela geração do resultado líquido atribuível  
a detentores do capital do grupo CTT em 2019  
no valor de 29,2 M€.

• O passivo aumentou 663,4 M€, destacando-se  
o aumento dos depósitos de clientes bancários  
e outros empréstimos (+437,5 M€), o aumento dos 
financiamentos obtidos (+48,3 M€) na sequência  
das operações de financiamento ocorridas em 2019, 
o acréscimo dos outros passivos financeiros bancários 
(+79,1M€) relativo a titularizações de créditos e o 
aumento das contas a pagar em 51,5M€ e benefícios 
aos empregados no montante de 25,0M€.

A posição financeira do Grupo CTT considerando o 
Banco CTT fora do perímetro de consolidação integral, 
sendo contabilizado como uma participação financeira 
mensurada pelo método da equivalência patrimonial, 
seria a seguinte:

286,7 M€, +25,0 M€ do que em dezembro de 2018, 
discriminadas conforme o quadro seguinte:

M€
31.12.2018 

reexpresso 31.12.2019 Valor ∆

Ativo não corrente 486,6 615,8 129,3 26,6%

Ativo corrente 456,9 456,9 0,0 0,0%

Total do Ativo 943,5 1 072,8 129,3 13,7%

Capital próprio 135,9 131,4 -4,5 -3,3%

Total do passivo 807,6 941,3 133,8 16,6%

Passivo não corrente 363,5 432,0 68,5 18,8%

Passivo corrente 444,1 509,3 65,2 14,7%

Total capital próprio e passivo consolidado 943,5 1 072,8 129,3 13,7%

Posição financeira consolidada excluindo Banco CTT

M€ 31.12.2018 31.12.2019 Valor ∆

Total das responsabilidades 261,7 286,7 25,0 9,6%

Cuidados de saúde 251,8 274,4 22,6 9,0%

Cuidados de saúde (321 Crédito) - 1,3 1,3 100,0%

Acordos de suspensão 1,6 3,1 1,5 97,0%

Outros benefícios de longo prazo  
aos trabalhadores 7,9 7,1 -0,7 -9,5%

Outros benefícios pós-emprego - 0,2 0,2 100,0%

Plano de pensões 0,3 0,4 0,1 17,1%

Outros benefícios 0,1 0,1 0,1 55,9%

Responsabilidades com benefícios aos empregados
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O incremento observado, com particular destaque 
nas responsabilidades com cuidados de saúde dos 
CTT, SA, decorrem essencialmente da redução da taxa 
de desconto, de 2,1% para 1,6%, bem como do efeito 

Na comparação da dívida líquida consolidada  
em 31.12.2019 com a de 31.12.2018 (reexpressa),  
destaca-se:

• A Caixa própria diminuiu 30,9 M€ devido  
a investimentos em empresas (-114,4 M€)  
e pagamento de dividendos (-15,0 M€)  
parcialmente compensado pela geração  
de cash flow livre (+32,3 M€) e atividades  
de financiamento líquidas (+59,9 M€).

conjugado do crescimento dos gastos com saúde per 
capita em 2019 ter sido superior à taxa de crescimento 
prevista e da revisão da taxa de crescimento dos 
custos médicos de 3,75% para 3,3% em 2019.

• A Dívida CP & LP aumentou 48,0 M€ essencialmente 
devido aos empréstimos obtidos de longo prazo de 
57,5 M€ que foram parcialmente compensados pela 
diminuição das responsabilidades com locações 
financeiras no âmbito da IFRS16.

A dívida líquida do Grupo CTT considerando o Banco 
CTT fora do perímetro de consolidação integral, sendo 
contabilizado como uma participação financeira 
mensurada pelo método da equivalência patrimonial, 
seria a seguinte:

M€
31.12.2018 

reexpresso 31.12.2019 Valor

Dívida líquida -18,9 60,0 78,9

Dívida CP & LP 127,4 175,4 48,0

Dos quais Locações financeiras (IFRS16) 96,5 84,0 -12,6

Caixa própria (I+II) 146,3 115,4 -30,9

Caixa e equivalentes de caixa 422,7 443,0 20,3

Caixa e seus equivalentes no final do período (I) 414,8 414,9 0,0

Outros saldos de caixa 7,9 28,1 20,3

Responsabilidade líquidas dos Serv. Financ. (II) -268,6 -299,5 -30,9

M€
31.12.2018 

reexpresso 31.12.2019 Valor

Dívida líquida c/ BCTT em MEP 50,8 144,1 93,3

Dívida CP & LP 126,5 173,2 46,8

Dos quais Locações financeiras (IFRS16) 95,6 81,8 -13,9

Caixa própria (I+II) 75,6 29,1 -46,5

Caixa e equivalentes de caixa 277,4 268,2 -9,2

Caixa e seus equivalentes no final do período (I) 277,4 268,2 -9,2

Outros saldos de caixa 0,0 0,0 0,0

Responsabilidade líquidas dos Serv. Financ. (II) -201,8 -239,1 -37,4

Dívida Líquida Consolidada

Dívida líquida consolidada excluindo Banco CTT
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4.2. 
Capital humano

A gestão de recursos humanos é pautada pelas 
seguintes prioridades: definição e implementação 
de políticas de desenvolvimento do capital humano 
que permitam promover as competências, premiar 
o desempenho e a agilidade da organização; 
manutenção de um bom ambiente social; investimento 
contínuo em formação e qualificação; otimização 
e adequação do quadro de trabalhadores, tendo 
presente a necessidade de responder à evolução  
e aos desafios de mercado.

4.2.1. Caracterização  
do capital humano

O número de trabalhadores (efetivos do quadro  
e contratados a termo) nos CTT, a 31 de dezembro28,  
era de 12 355, mais 258 (+2,1%) do que em igual período 
de 2018. Para este crescimento é de referir a aquisição 
da 321 Crédito, contribuindo com 122 trabalhadores. 
O número de saídas e entradas foi de 2 089 e 2 692, 
respetivamente, e a taxa de rotatividade  
correspondeu a 16,9%.

G10G9 LA1EC1

Valor económico
A empresa distribuiu mais de 356 milhões de 
euros em salários e benefícios, remunera os seus 

acionistas, é um importante pagador de impostos  
e investe na comunidade.

M€
2018 

reexpresso 2019 ∆ 19/18

Valor económico direto gerado 707 467 738 949 4,4%

Receitas 707 467 738 949 4,4%

Valor económico direto distribuído 754 533 727 889 -3,5%

Gastos operacionais 317 070 336 467 6,1%

Salários e benefícios de empregados 353 612 356 004 0,7%

Pagamento a fornecedores de capital 66 705 25 421 -61,9%

Pagamento ao Estado 15 957 8 979 -43,7%

Investimentos na comunidade 1 190 1 018 -14,4%

Valor económico acumulado -47 066 11 060 123,5%

31.12.2018 31.12.2019 ∆ 19/18

Correio e Outros 10 689 10 719 30 0,3%

Expresso e Encomendas 1 117 1 201 84 7,5%

Banco CTT (*) 260 406 146 56,2%

Serviços Financeiros (*) 31 29 -2 -6,5%

Total, do qual 12 097 12 355 258 2,1%

Efetivos do quadro 10 884 10 979 95 0,9%

Contratados a termo 1 213 1 376 163 13,4%

Portugal 11 650 11 874 224 1,9%

Outras geografias 447 481 34 7,6%

Valor económico direto, gerado e distribuído dos CTT

28  Para mais informação consultar 
a Tabela – Trabalhadores,  
no Anexo IV.

(*) Em 2019 e no período homólogo (proforma) considera-se a incorporação dos pagamentos da AN Serviços Financeiros no Banco CTT, 
que de igual forma são excluídos dos Serviços Financeiros.
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A taxa global de ausências diminuiu quer nos 
CTT, S.A. (-0,3 p.p.) para 6,9% quer no Grupo CTT 
para 6,6% nos (-0,1 p.p.). Os motivos que mais 
contribuíram para as ausências foram: doença (4,0%), 
sinistralidade (1,0%), atividade sindical (0,5%) e 
maternidade/paternidade (0,5%). De referir que 
a taxa de ausências, excluindo a maternidade/
paternidade, ausências por luto ou de horas para 
estudo, foi de 6,2%. A taxa de absentismo calculada 
em conformidade com as diretrizes GRI é de 4,8%.  
A taxa de retorno após licença parental foi de 99%. 

4.2.2. Remuneração

A 12 de novembro a Empresa e 11 associações 
sindicais representativas dos trabalhadores 
chegaram a acordo relativamente à revisão das 
remunerações base mensais e valores para 
progressões salariais, com efeitos retroativos a 1 
de janeiro de 2019, entre 0,8% e 1,2%, consoante 
as remunerações, com a garantia de um aumento 
mínimo de 10 €. Idêntico aumento foi aplicado no 
âmbito das empresas subsidiárias, de forma a 
assegurar uma equidade global.

LA8G52 LA6G53 LA3 LA13

Grupo profissional
Média de vencimentos 

Mulheres (€)
Média de vencimentos 

Homens (€)
Rácio 

F/M

Quadros superiores 2 042,18 2 499,21 0,82

Quadros médios 1 398,26 1 422,06 0,98

Atendimento 1 078,65 1 160,71 0,93

Distribuição 820,77 916,98 0,90

Outros grupos 970,61 955,02 1,02

Global 1 182,51 1 093,09 1,08

Rácios e remunerações, por género e grupo profissional

Este Acordo tem em conta a valorização de um clima 
de estabilidade, diálogo e paz social na Empresa, que 
constitui objetivo dos CTT, visando a valorização  
do fator trabalho.

De acordo com os princípios da legislação laboral, 
não existe qualquer diferença na atribuição do 
salário base de homens e mulheres. No entanto, ao 
longo da carreira profissional, por motivos vários, 
historicamente ocorrem diferenças na remuneração 
média, dentro de cada grupo profissional, mais 
favoráveis para género masculino, como se pode 
observar na tabela seguinte.
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4.2.3. Desenvolvimento de 
carreira e gestão de talento

O Acordo de Empresa estabelece o objetivo e o 
conteúdo profissional para cada um dos graus 
de qualificação e categorias profissionais. Estão 
definidos também os critérios de progressão e 
evolução profissional, baseados nos princípios do 
reconhecimento, mérito e do desempenho, da aquisição 
e aumento de competências, com ênfase no empenho  
e esforço de desenvolvimento de cada trabalhador  
e na sua contribuição para a cadeia de valor.

No quadro de uma política de gestão de talento e reforço 
do capital humano, os CTT realizam ações de atração 
e recrutamento no mercado de novos conhecimentos 
e competências, bem como de desenvolvimento 
dos técnicos e chefias capazes de acompanhar as 
exigências de inovação e evolução do negócio.

Merece especial referência, inserido na CTT Academy, 
o programa de desenvolvimento de talento jovem 
Young Talent Development. Trata-se de um programa 
de criação de valor para os jovens e para a Empresa,  
que pretende desenvolver competências e incrementar 
o compromisso com a organização. Este programa 
envolveu 27 trabalhadores e encerra no primeiro 
trimestre de 2020. 

Numa iniciativa de desenvolvimento de talento, de 
incentivo ao trabalho de equipa e por forma a gerar mais 
envolvimento dos trabalhadores nos processos de 
inovação, lançou-se a iniciativa +Talento +Inovação|Go 
Creative, com a duração de quatro meses e que contou 
com o envolvimento de trabalhadores de diferentes 
direções, organizados em três grupos de trabalho.

Deu-se início ao desenho de um programa modular 
de formação em liderança orientado de forma 
diferenciada para vários grupos de talento.

Os CTT têm prosseguido uma atuação no sentido 
de reterem as competências adequadas e níveis de 
motivação elevados, capazes de acompanhar as 
exigências de inovação e de evolução do negócio. 
Numa ótica de gestão de talentos, consideram, quer 
ações de atração e recrutamento no mercado de 
novos conhecimentos e competências, quer ações de 
desenvolvimento dos quadros técnicos e chefias.

Neste domínio lançou-se a 4ª edição do Programa 
Trainee 2019/21 – “Tudo o que precisas para começar” 
visando captar e reter jovens de elevado potencial, 
promover o seu desenvolvimento no âmbito  

LA10
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de um programa global estruturado, contribuir  
para o rejuvenescimento dos quadros de pessoal, 
fomentar uma cultura de mobilidade e posicionar  
os CTT como Employer of first choice. Integraram  
o Programa 12 Trainees. Em março de 2019  
conclui-se a 3ª edição do Programa Trainee  
que resultou na admissão de 10 trabalhadores. 

Dando continuidade ao esforço de atração do talento, 
intensificaram-se relações com Universidades, 
nomeadamente com a participação regular em feiras 
de emprego, acolhimento de estudantes finalistas 
(Open Day), protocolos com universidades, estágios 
curriculares e apoio em teses de mestrado.

O processo de avaliação de desempenho realiza-se 
anualmente, no ano subsequente ao exercício a 
que respeita e abrange todos os trabalhadores 
efetivos com seis ou mais meses de vínculo, que não 
estejam em situação de licença sem retribuição ou de 
suspensão de contrato. Este ano foram envolvidos 
10 165 trabalhadores, correspondendo ao total do 
universo elegível.

Em termos corporativos, a ênfase vai para a difusão 
do programa formativo associado ao Código de Boa 
Conduta na Prevenção e Combate ao Assédio no 
Trabalho, que envolveu 1 180 participações e um 
volume de 6 612 horas.

O sistema de gestão de desempenho assenta na 
avaliação de comportamentos e do cumprimento de 
objetivos, fixados para os trabalhadores, consoante 
as várias atividades e grupos funcionais, com vista a 
reforçar o alinhamento entre os ciclos de negócio e de 
desempenho, a consolidação da cultura e dos valores 
empresariais e o reconhecimento e diferenciação dos 
contributos. O processo envolve a comunicação entre 
as chefias e os trabalhadores, incluindo o balanço 
da atividade e a apresentação dos objetivos para o 
novo ciclo, favorecendo a identificação de ações de 
formação e desenvolvimento.

4.2.4. Formação
Durante o ano de 2019 88% dos trabalhadores 
participaram em ações de formação29, num total de 
cerca de 251 mil horas, com uma realização média de 
20 horas per capita, sendo a taxa de formação de 1,1% 
(horas formação/horas de trabalho). A distribuição de 
horas de formação pelos 11 programas que estruturam 
o Plano de Formação consta do gráfico abaixo. 

Continuou o programa formativo para as equipas  
das lojas Banco CTT. Do universo dos trabalhadores  
que assegura a comercialização de crédito  
hipotecário, mais de 700 obtiveram a certificação,  
bem como realizaram/renovaram a certificação 

Formação técnica especializada (22,3%)
Alinhamento estratégico e integração (20,7%)
Atividade bancária (15,8%)
Saúde e segurança no trabalho (11,3%)
Oferta ctt (9,4%)
Eficácia pessoal (8,4%)
Qualidade e melhoria de processos (4,0%)
Gestão e liderança (3,4%)
Operações e logística (2,1%)
Excelência comercial (1,6%)
Economia digital (1,1%)

dos trabalhadores 
participaram em ações  
de formação

88%
Programas de formação

LA9 LA11

29  Para mais informação consultar 
a Tabela – Trabalhadores,  
no Anexo IV.
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em Nota e Moeda Euro mais de 1 000. Quase uma 
centena obteve ainda a certificação como Pessoas 
Diretamente Envolvidas na Atividade de Distribuição 
de Seguros (PDEADS), necessária à comercialização 
da oferta seguradora (Relançamento Mapfre, 1 983 
participações, MyZurich, 1 021 participações, PPR 
investimento Fidelidade, 540 participações, PPR + 
Banco CTT, 568 participações, Seguro + Auto Generali, 
227 participações e Oferta de Saúde Multicare, 160 
participações, num volume total de 12 379 horas). 
Em conformidade com a legislação vigente, as 
equipas das lojas tiveram formação em Prevenção 
do Branqueamento de Capitais e Financiamento 
do Terrorismo, com módulos adequados à sua 
intervenção – Banco e/ou Postal/Retalho – que 
totalizaram 2 105 participações.

No âmbito das operações, continuou o investimento 
no programa de Prevenção Rodoviária nos CTT, que 
contou com mais de 25 000 participações, tendo  
67 carteiros realizado, ainda, formação em Condução 
ecodefensiva para motociclos. 

No âmbito do Plano de Modernização e Investimento 
destacam-se o programa em blended learning no 
âmbito do combate ao absentismo dirigida às chefias 
operacionais – Fundamentos de Gestão de Pessoas, 
abordando os procedimentos associados às faltas por 
doença e da aplicação da regulamentação disciplinar – 
que contou 1 398 participações (volume de 7 328 horas),  
bem como os 3 Teambuildings Hora da Mudança – 
Todos Fazemos Acontecer, realizados com as equipas 
dos primeiros Centros de Entrega constituídos - Ourém, 
Oliveira de Azeméis e Bragança – e ainda a formação 
dos Operadores e Técnicos de Manutenção com vista 
à instalação da primeira máquina Mixed Mail Sorter 
(MMS), no CPLS - Centro de Produção e Logística em 
Lisboa (volume de 1 116 horas).

Os programas estratégicos Pegasus (aplicação SAP 
HANA) e Orion (CRM - pilar Sales e pilar Service) 
envolveram a disseminação de formação a key e end 
users envolvendo 621 participantes. 

No âmbito da CTT Academy, há a destacar:

• O Programa de Formação Pós-Graduada para 
os participantes no Programa Young Talent 
Development, que encerrou com um desafio,  
Flight Simulation, atividade surpresa à qual  
os 26 participantes responderam numa jornada  
de 20 horas seguidas;

• O Programa para a Excelência Comercial, com foco 
nos Setores e clusters de Produtos comercializados 
no segmento B2B - Expresso Carga e Logística, 
Correio e Pagamentos – e que envolveu  
628 participações de 110 colaboradores/as e um 
volume de mais de 4 000 horas em atividades de 

conhecimento de produto, laboratório de vendas, 
set up operacional em hands on e workshops de 
alinhamento produto/venda/operação/pós-venda.

Pelos ganhos de eficiência que gera, merece ser 
referido que a formação a distância atingiu mais de  
18 mil participações representando 38% do total de 
horas de formação realizadas.

4.2.5. Gestão das relações 
laborais

Os trabalhadores veem assegurada a sua 
comunicação com a gestão através de vários órgãos 
de representação. A Comissão de Trabalhadores 
(CT) e as 111 Subcomissões de Trabalhadores (SCT) 
exercem as competências que lhes estão atribuídas 
por lei. Os CTT mantêm um contacto permanente com 
a CT, através de reuniões mensais, ao mais alto nível, 
e de reuniões pontuais, sempre que necessário, quer 
com a CT, quer com cada um dos sindicatos.

A 31 de dezembro de 2019 90,4%30 dos trabalhadores 
estavam abrangidos pelo Acordo de Empresa e 
73,9%30 eram sindicalizados (efetivos e contratados), 
verificando-se respetivamente, um decréscimo de  
0,3 p.p. e uma redução de 2,1 p.p. face ao ano anterior. 

No contexto europeu, a empresa manteve a sua 
participação no Comité de Diálogo Social Europeu para 
o setor postal, que reúne representantes dos sindicatos 
e dos operadores postais da União Europeia.

4.2.6. Regalias sociais  
e ação social

As medidas de intervenção junto dos beneficiários 
tiveram como objetivos fundamentais o diagnóstico e 
a prevenção de situações de carência socioeconómica 
e de vulnerabilidades, sua posterior identificação 
e tomada de medidas/respostas, no sentido de 
colmatar as insuficiências identificadas e promover 
a autonomização e capacitação. Estas ações foram 
essencialmente dirigidas aos beneficiários em condição 
de maior fragilidade – idosos, crianças e jovens 
portadores de deficiências e/ou doenças crónicas.

Está em vigor um Regulamento da Obras Sociais 
(ROS) que tem por fim a proteção dos beneficiários 
nos domínios dos cuidados de saúde, das prestações 
por encargos familiares aos subscritores da CGA, 
atribuindo abonos de família para crianças e jovens, 
além de outras bonificações. Nesse âmbito os 
CTT possuem um plano de saúde com benefícios 
assegurados aos trabalhadores efetivos no ativo, 

SO3G26 G27G11 LA2

30  Não inclui Corre, CTT Expresso 
Espanha e 321 Crédito.
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aposentados/reformados e familiares em certas 
condições, desde que tenham aderido ao regime.  
Os trabalhadores das subsidiárias dos CTT usufruem, 
regra geral, de um seguro de saúde que permite a 
cobertura dos membros do agregado familiar. 

No final do ano, o plano de saúde dos CTT tinha  
38 787 beneficiários, sendo 19 447 titulares (dos quais  
9 310 no ativo), 19 340 familiares (dos quais 13 145 no 
ativo) e 788 rescisões especiais (titulares e familiares).

4.2.7. Saúde e segurança  
no trabalho

No âmbito da Saúde no Trabalho, os serviços foram 
assegurados pela Medicisforma. Neste período 
realizaram-se 9 135 exames médicos, menos  
6,2% que em idêntico período do ano anterior.

4.2.8. Diversidade  
e igualdade de oportunidades
A Empresa orienta os seus atos pelo respeito das 
garantias e direitos consignados na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem da Organização das 
Nações Unidas, na Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, na Constituição da República 
Portuguesa e na Lei, em particular na legislação laboral.

Neste sentido, o CEO assinou o Guia do CEO sobre 
Direitos Humanos promovido pelo WBCSD – World 
Business Council for Sustainable Development. 
Os CTT publicaram a sua Política de Diversidade 
e Inclusão e continuam a promover os valores e 
práticas de acordo com os princípios orientadores do 
compromisso de gestão dos CTT. 

Em matéria de políticas de recursos humanos 
orientadas para a promoção da igualdade, são de 
salientar: 

Foram realizadas 292 intervenções para avaliação 
das condições de trabalho e dos riscos em 
estabelecimentos dos CTT, incluindo subsidiárias.

Deu-se continuidade às ações de sensibilização  
sobre segurança no trabalho, prevenção de acidentes 
e ergonomia, nos centros de distribuição postal  
e lojas CTT.

Ocorreram 1 080 acidentes e incidentes laborais,  
mais 6,2% do que em 2018, incluindo um acidente fatal. 
Contudo, os dias perdidos registaram uma redução 
de 13,8% em resultado do reforço da prevenção e da 
adoção de atitudes mais cautelosas por parte dos 
trabalhadores. Em termos globais, os motivos que 
mais contribuíram para a ocorrência de acidentes, 
foram a sinistralidade rodoviária (33,9%) em que 
se incluem acidentes de viação e atropelamentos, 
escorregamentos/tropeções (14,7%) e o movimento 
em falso (13,2%).

• Compromisso de desenvolvimento de políticas que 
visam a igualdade de oportunidades nas admissões, 
carreira profissional, promoções e formação 
profissional;

• Acolhimento de uma jovem estagiária moçambicana 
no âmbito do apoio à Girl Move Foundation;

• Renovação do acordo de adesão dos CTT ao Fórum 
Empresas para a Igualdade de Género (IGEN), de 
que é membro fundador, promovido pela CITE 
– Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego, assumindo compromissos para 2020 em 
matéria de diferenças salariais.

Manteve-se o protocolo com a CERCI Lisboa – 
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados, que proporciona experiências de 

EC3 HR5 HR6 LA6HR3

Grupo
Nº de 

acidentes
Nº de 

lesões
Taxa de 

lesões
Nº dias 

perdidos

Taxa 
de dias 

perdidos
Nº doenças 

ocupacionais

Feminino 284 177 2,8 5512 85,6 7

Masculino 796 556 4,3 18 808 144,2 5

Total 1 080 733 3,8 24 320 124,9 12

Sem dados da CORRE e da CTT Expresso Espanha.

No cálculo das taxas, multiplicou-se o resultado por 100 000, para que este seja mais legível, senão os resultados seriam na ordem dos 0,00

Acidentes e lesões nos CTT
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integração laboral a jovens com deficiência, no âmbito 
do qual foram abrangidos 13 jovens adultos. 

Incentivámos os trabalhadores a participar em concursos 
internos sobre valores da empresa e apostámos na 
conciliação com a vida pessoal e familiar. Oferecemos 
entradas para a Kidzania, Fundação Serralves, 
Oceanário, Corridas, Maratonas, estreias de cinema e 
outras iniciativas desportivas, ambientais e culturais, 
patrocinadas pela Empresa. Continuámos a dinamizar o 
programa “Sou CTT” de parcerias com entidades diversas, 
que oferecem preços preferenciais e oportunidades 
lúdicas para trabalhadores e suas famílias.

Neste âmbito, os CTT, a EPIS (Associação Empresários 
para a Inclusão) e a CITE (Comissão para a Igualdade 
no Trabalho e no Emprego), desenvolveram um 
projeto-piloto designado “De Igual para Igual nas 
profissões”, com o objetivo de chamar a atenção dos 
jovens para os estereótipos de género nas profissões. 
A iniciativa decorreu na Escola EB 2,3 Miguel Torga,  
na Amadora, tendo os alunos sido desafiados a refletir 
sobre as semelhanças e diferenças entre homens e 
mulheres no que respeita ao universo laboral  
e a representá-las em texto e em desenho.

Em matéria de diversidade, o Conselho de 
Administração integra três mulheres (21,4 % do 
total), vogais Não Executivas, cumprindo os órgãos 
de administração e fiscalização dos CTT os limiares 
legais relativamente à presença de cada sexo até 2019. 
Relativamente ao peso da gestão feminina de 1ª linha 
este desceu 3,3 p.p. para 20%. No entanto a liderança 
de segunda linha mantém um peso de 49%.

4.3. 
Capital intelectual

As transformações digitais que continuam a perpassar 
todas as organizações obrigam também os CTT 
a adaptarem a sua atividade a novos paradigmas. 
Assim, as referidas transformações inspiraram várias 
realizações em matéria de I&D da Empresa, a saber:

• Dinamização do negócio de Expresso e Encomendas 
e em particular do comércio eletrónico através de:

• Lançamento de uma rede de Parcel Lockers, 
cacifos automáticos para entrega de encomendas, 
que inclui o CTT24H, serviço de morada 
virtual. Alargamento, via parcerias, da rede 
de Lockers acessíveis a clientes CTT e início 
da comercialização de Lockers corporativos 
destinados a empresas com grande número  
de colaboradores;

• Implementação de piloto do serviço CTT Now, 
 para distribuição dinâmica sobre plataforma digital 
e aplicação móvel, em contexto urbano (Lisboa), 
para entregas rápidas até 2 horas;

• Inicio da comercialização online de embalagens 
personalizadas em Portugal (parceria com a startup 
polaca Packhelp);

• Aprofundamento/prosseguimento de contactos 
com potenciais parceiros internacionais para o 
desenvolvimento do negócio de e-commerce na 
componente transfronteiriça (cross-border);

• Lançamento do Marketplace Dott, (parceria entre 
CTT e Sonae) na área do comércio eletrónico, tendo 
atingido no final do ano 663 e-sellers e mais de  
1,5 milhões de produtos;

• Lançamento de nova solução integrada – o CTT 
Logística, que, via portal online, permite satisfazer 
necessidades de logística, armazenagem e 
entregas, com foco principal nas PME portuguesas. 

• Reforço do negócio de Correio:

• Disponibilização online da Área de Cliente, de acesso 
restrito, para os clientes fazerem a gestão do correio 
das suas empresas de forma conveniente, simples e 
autónoma, e sempre que o quiserem. 

• Reforço de diversos aspetos operacionais:

• Implementação de 4 novas máquinas híbridas para 
tratamento de correio fino e médio no Centro de 
Produção e Logística em Lisboa, resultando num 
modelo operacional mais eficiente;

• Testes do novo sistema de móveis com 
reconhecimento OCR (Optical Character Recognition) 
que permitirá integrar a montante algumas tarefas 
realizadas atualmente nos centros de distribuição 
postal e acelerar a transferência de conhecimento;

• Atribuição ao programa Order Now dos CTT do 
PEL (Prémio de Excelência Logística), iniciativa da 
Associação Portuguesa de Logística (APLOG) e da 
revista Logística Moderna. O Order Now permitiu 
a automatização quase completa do processo 
interno de logística e do processamento de 
encomendas recebidas na rede CTT;

• Na área financeira sublinha-se o reforço da atividade:

• Do Banco CTT, com automatização do processo de 
manutenção de contas, promovendo maior rapidez 
na resolução de alterações solicitadas pelos 
clientes. Reformulação da arquitetura de suporte 
aos canais digitais, visando uma customização 
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e experiência consolidadas dos clientes nos 
diferentes canais do banco;

• Da Payshop, marca única de pagamentos dos CTT, 
através da:
• prossecução do lançamento do Agente 

Virtual Payshop (app web e mobile para 
ajudar utilizadores a gerir e a realizar todos os 
pagamentos e despesas, à distância de um clique);

•  (re)lançamento do serviço de bilhética dos 
Transportes Intermodais do Porto (TIP), parceiros 
da Payshop; 

• lançamento de um novo serviço de pagamento 
de entidades e referências multibanco na rede de 
Agentes Payshop para aceitação dos documentos 
de cobrança que contêm apenas a possibilidade 
de pagamento via referência Multibanco, através 
do atual terminal Payshop;

• lançamento de nova imagem da rede de Agentes 
Payshop: “Pague, Carregue e Compre”.

• Em termos de iniciativas de alcance corporativo, 
realça-se:

• A criação do Centro de Excelência de RPA - Robotic 
Process Automation para a melhoria da eficiência 
e eficácia operacionais, potenciando os recursos 
internos para tarefas de maior valor acrescentado. 
O RPA entregou 36 processos automatizados 
de diferentes áreas, gerando uma poupança 
de 7 600h. Estão previstas mais de 100 novas 
oportunidades de automatização;

• O programa “+ INOVAÇÃO by CTT” com a conclusão 
de 8 ciclos de desafios na plataforma de Gestão  
de Ideias (INOV + by CTT), tendo atingido cerca  
de 2 000 utilizadores;

• A realização da 2ª edição do Innovation Tank que 
visa um acompanhamento ao mais alto nível de 
resultados concretos no seguimento de ideias 
aprovadas nos ciclos da plataforma INOV + by CTT  
e de startups identificadas;

• Prossecução das atividades do 1 520 CTT 
StartuProgram a fim de identificar as startups, mais 
alinhadas com os objetivos e estratégia dos CTT;

• Realização de seis sessões de Inovação 
Exploratória para divulgar o previsível impacto na 
atividade da Empresa, das principais tendências 
tecnológicas/ sociais/culturais observadas;

• Submissão das candidaturas CTT e Banco CTT  
ao programa SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais 
à I&D Empresarial) ao abrigo do qual a empresa já  

arrecadou > 7 M€ de crédito fiscal, desde 2006, 
testemunho evidente do respetivo  
esforço/investimento em I&D.

4.4. 
Capital social

A atividade dos CTT tem um impacto social positivo 
nas comunidades locais, uma vez que a empresa 
promove um serviço de proximidade, com qualidade, 
a todos os cidadãos, em qualquer ponto do território, 
confirmado pela perceção elevada relativamente  
a indicadores reputacionais. 

A nossa política de mecenato social e ambiental tem 
dado prioridade aos temas da pobreza e da exclusão 
social, cultura, língua, desporto para deficientes, 
saúde, solidariedade, biodiversidade e inovação. 
Nesse sentido, apoiámos duas dezenas de iniciativas 
de biodiversidade, solidariedade social e de ajuda a 
grupos carenciados ou de risco, com um investimento 
de 1 milhão de euros. Também organizámos ações de 
voluntariado que procuram marcar a diferença pela 
presença dos nossos trabalhadores. 

Destacamos a seguir algumas das iniciativas de 
investimento social e ambiental, concretizadas  
ao longo do ano: 

No contexto da solidariedade os CTT entregaram cerca 
de duas toneladas de donativos à Associação Juvenil 
“Nasce e Renasce resultantes do programa interno 
de recolha de donativos juntos dos trabalhadores e 
três toneladas de donativos à Entrajuda de artigos 
provenientes de refugos postais. 

Os CTT responderam à catástrofe provocada pelo 
ciclone Idai que atingiu Moçambique com a campanha 
“Feito de Esperança”, tendo recolhido e enviado 
70 toneladas de roupas recolhidas juntos dos seus 
trabalhadores e da população do território nacional.

Entregaram 1,2 toneladas de livros escolares 
desatualizados ao Banco Alimentar, no âmbito da 
Campanha Papel por Alimentos. Apoiámos pelo 
14º ano consecutivo a angariação de fundos para a 
Fenacerci com a venda de 20 366 Pirilampos Mágicos 
nas lojas CTT. Os CTT associaram-se à Campanha 
XXS-XXL da Associação Portuguesa de Apoio 
ao Bebé Prematuro e organizaram caminhadas 
solidárias em Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal e Ponta 
Delgada, convertendo cada participação num valor 
simbólico entregue pela Empresa a uma Instituição 
de Solidariedade, eleita pelos trabalhadores,  
a “Semear Sorrisos”.

SO2SO1
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A Payshop deu continuidade aos protocolos de apoio 
a treze IPSS, tendo angariado donativos para estas no 
montante 4 111€. A CTT Expresso Espanha patrocinou 
mais uma vez a organização Save the Children.

Promoveram a integração social, com a oferta 
de portes e outros donativos ao Refúgio Aboim 
Ascensão, à ONG Aidglobal, Fundação dos Salesianos, 
Associação Quinta Essência. Apoio à Associação 
More Moving Movements com cadeiras adaptadas em 
praias acessíveis a crianças com mobilidade reduzida. 

Organizaram-se a ação Pai Natal Solidário pelo  
10º ano consecutivo, tendo angariado “padrinhos” 
para crianças em situação socialmente desfavorecida. 
Foram recebidas 1 388 cartas de crianças que 
escreveram ao Pai Natal e que estiveram disponíveis 
em 13 lojas CTT e no também no site, permitindo 
a qualquer pessoa poder satisfazer o desejo de 
uma criança. Foram encaminhados gratuitamente 
presentes para todas, salvaguardando o anonimato do 
padrinho e da criança. 

No âmbito da saúde e desporto os CTT patrocinaram 
a corrida Sempre Mulher, a Corrida da Linha Médis, 
apoiaram a Associação Portuguesa Contra a Leucemia, 
a Associação Cabelos Mágicos para o transporte 
de perucas para crianças da Acreditar, Hospital 
pediátrico de Coimbra, Hospital S. João do Porto e 
Make a Wish Lisboa. Mais uma vez organizaram-se 
no edifício sede duas campanhas internas de colheita 
de sangue com o Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação (IPST) tendo obtido a participação de 
141 trabalhadores. 

Para a preservação do ambiente e da biodiversidade, 
continuou-se a apadrinhar o lince ibérico no Jardim 
Zoológico de Lisboa e aderimos à Semana Europeia 
da Mobilidade. Em parceria com a Quercus foi lançada 
a 6ª edição do projeto “Uma Árvore pela Floresta”, 
apelando uma vez mais à população para a aquisição 
dos respetivos kits, com vista à reflorestação do 
território nacional, que estiveram à venda em  
400 Lojas CTT e na Loja Online. No âmbito deste 
projeto foi plantado até à primavera de 2019 o número 
de árvores correspondente aos kits vendidos no 
ano anterior –8 049, com o apoio de centenas de 
voluntários externos que aderiram à causa. 

Lançou-se um passatempo na página da Esfera 
CTT no Facebook alusivo ao tema, oferecendo a 
cada um dos vencedores um kit e uma visita a um 
dos Centros de Recuperação de Animais Selvagens, 
da Quercus. Também o IGCP – Agência de gestão 
da Tesouraria e da Dívida Pública aderiu a este 
objetivo de preservação da natureza, lançando 
uma campanha de sensibilização com este projeto, 
oferecendo aos subscritores um kit, ou seja, uma 
árvore a ser plantada. 

No âmbito da ajuda ao desenvolvimento, apoiou-se 
a Fundação Serralves, o Centro Nacional de Cultura 
e o projeto Porto Editora Literacia 3 Di que é um 
concurso nacional com o propósito de avaliar as 
competências dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino 
Básico, envolvendo os respetivos professores e 
estabelecimentos de ensino, em quatro dimensões  
do saber: Matemática, Ciência, Leitura e Inglês. 

Na promoção da dinamização da escrita os CTT 
lançaram o concurso internacional da União Postal 
Universal “A Melhor Carta” junto dos jovens residentes 
em Portugal. O tema era “Escreve uma carta sobre um 
dos teus heróis”. Os três prémios finais são atribuídos 
por este organismo da ONU. A carta vencedora, 
do escalão dos 9-11 anos representou Portugal no 
concurso internacional e conquistou a uma menção 
honrosa, em competição com um milhares de jovens 
de todo o mundo.

Continuou-se a apostar no voluntariado, com a 
organização de 22 iniciativas com diversos parceiros 
de referência, envolvendo 358 voluntários e familiares 
e perfazendo um total de 1 548 horas. Continuou 
a vigorar a regra que permite aos voluntários a 
participação em iniciativas constantes do plano de 
voluntariado, com cedência de tempo por parte da 
empresa até 16 horas, por ano, por trabalhador. No 
entanto, introduziu-se há cinco anos o voluntariado  
de longa duração com regras próprias, associadas  
à especificidade de cada projeto.

Este é o caso da EPIS, de quem os CTT são parceiros, já no 
segundo ano da 2ª edição do programa de Voluntariado 
Mentoring EPIS/CTT, em que oito mentores CTT apoiam 
oito jovens, em risco de insucesso escolar, em regime de 
continuidade. O papel do mentor é o de, através de um 
acompanhamento de proximidade e do estabelecimento 
de uma boa relação, motivar e estimular cada jovem 
a desenvolver o seu potencial humano e académico, 
transmitir-lhe atitudes e valores, reforçar a autoestima 
e a integração social, capacitando-o para construir um 
projeto de vida positivo. 

Continuou-se a acrescentar valor ao acompanhamento 
destes mentores com uma equipa de 8 jovens trainees 
CTT, que se voluntariaram orientados para o apoio 
pedagógico, dando explicações regulares aos mesmos 
alunos, sobretudo de matemática, português e Inglês. 
O êxito da 1ª edição deste projeto trienal refletiu-se 
nos resultados, que foram gratificantes e impactaram 
positivamente na vida pessoal e académica dos alunos, 
tendo 80% completado o 3º ciclo. 

Também no âmbito do voluntariado de longa duração  
e do programa de integração dos trainees, os CTT  
têm integrado equipas de rua da Associação Vitae, 
apoiado o Jardim Zoológico e a Liga dos Amigos do 
Hospital de Santa Maria.

SO2G15
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A nível ambiental e no seguimento da iniciativa 
“Uma Árvore pela Floresta”, voluntários CTT em 
conjunto com a Quercus e com o apoio do Instituto 
de Conservação da Natureza e da Floresta e das 
autoridades locais, participaram numa ação de 
plantação de árvores autóctones no Pinhal de Leiria. 

Apoiou-se a biodiversidade organizando duas visitas 
ao Centro de Recuperação de Animais Selvagens 
da Quercus no Montejunto, tendo trabalhadores e 
familiares tido a oportunidade de cuidar de animais 
feridos ou abandonados, em conjunto com os 
técnicos do Centro. 

Satisfação dos clientes

Comunicação com o cliente
Os CTT têm um impacto significativo na sociedade 
portuguesa, pela sua presença em todo o território 
nacional e também em mercados internacionais, 
chegando aos lugares mais remotos, pelo seu elevado 
peso ao nível de emprego e na produção de riqueza 
e enquanto veículo de reforço competitivo do tecido 
empresarial nacional. Disponibilizam informação no 
seu website sobre as características dos produtos 
e serviços e também sobre os seus desempenhos 
agregados de qualidade de serviço.

São uma poderosa plataforma de conveniência e 
multisserviços com vocação postal, financeira e 
bancária, em termos de qualidade, eficiência e criação 
de valor, que visa a satisfação das necessidades dos 
cidadãos e agentes económicos, constituindo-se 
como um elemento essencial do desenvolvimento 
social e económico, contribuindo para a melhoria dos 
padrões de vida dos clientes e dos colaboradores, 
mercê da sua dinâmica, cultura de serviço e sentido  
de responsabilidade social.

Os CTT estão orientados para o mercado em geral 
e para o segmento empresarial, em especial, 
oferecendo produtos com a marca CTT, que 
refletem o conjunto cada vez mais diversificado 
das suas competências, desde o correio e soluções 
empresariais, encomendas e expresso, serviços 
financeiros e bancários, printing e finishing, etc.  
Desta forma é garantida a cada cliente uma atenção 
regular, dedicada, presencial e especializada permitindo 
uma oferta global e integrada de serviços e produtos 
visando a criação de valor e a potenciação de cada ato 
de negócio empresarial. São 212 as lojas Banco CTT 
em todo o país que prestam serviços bancários  
à população, promovendo uma oferta diferenciada.

São diversos os canais de entrada para os pedidos 
de informação e/ou reclamações, continuando 

a verificar-se a tendência de substituição dos 
tradicionais impressos por meios mais facilitadores. 
Estão atualmente disponíveis catorze mailboxes 
externas e nove linhas de atendimento diferenciadas, 
além do sistema Nave, em que a reclamação é 
efetuada presencialmente nas lojas CTT. Manteve-se 
a tendência de recurso a entidades de mediação por 
parte dos clientes, nomeadamente o Provedor do 
Cliente dos CTT. 

Os serviços de atendimento ao cliente receberam 
mais de 2,3 milhões de contactos através de telefone 
e email, com uma diminuição de 11% em termos 
globais face ao ano anterior. O canal telefónico cresce 
6% e representa 61% da totalidade dos contactos 
e em sentido inverso, o canal email diminui 28%, 
representando 39% dos contactos recebidos. 

Satisfação do cliente

A opinião dos clientes, expressa através de inquéritos 
de satisfação realizados em base diária, indica que 
79,1% dos clientes que responderam, percecionam 
a qualidade global dos CTT como boa ou muito 
boa e 83,4% consideram os CTT uma empresa de 
confiança. Manifestam também opinião favorável 
relativamente à qualidade da distribuição (81,5%) e 
à qualidade do atendimento (91,8%), considerando 
os atendedores competentes (93,8%) e simpáticos 
(93,7%). Relativamente ao prazo de entrega das 
correspondências os níveis de satisfação situam-se 
em 75,1% para o correio prioritário e 71,1% para o não 
prioritário. Para o tempo de fila de espera, o estudo 
aponta para níveis de satisfação de 74,5%.

Dos resultados obtidos nos Indicadores de Qualidade 
de Serviço, salienta-se o correio normal que atinge 
98,3% de entregas até 5 dias, o correio azul com 98,7% 
de entregas até 3 dias nos fluxos com origem e destino 
em Portugal Continental e 97,9% até 4 dias nos fluxos 
CAM (entre Continente, Açores e Madeira), o correio 
registado com 99,8% até 3 dias no Continente e 95,3% 
até 4 dias nos fluxos CAM, o correio internacional 
intracomunitário até 5 dias (95,9%), indicador cujo 
resultado depende da performance dos operadores 
postais de origem e de destino e ainda o Tempo em Fila 
de Espera menor que 10 minutos que alcança 88,6%.

A metodologia de certificação é uma ferramenta 
de eleição na gestão da relação com o cliente 
e tem criado uma forte dinâmica de motivação 
interna, contribuindo de forma significativa para a 
consistência e qualidade dos serviços prestados, 
otimizar os processos nas várias fases da cadeia de 
valor, desenvolver e fomentar a participação dos 
trabalhadores e melhorar a satisfação dos clientes 
com reforço da imagem dos CTT.

PR3EC8 PR5
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No âmbito dos sistemas de gestão, foram mantidas 
com sucesso as certificações existentes de acordo 
com os referenciais Qualidade (ISO 9001), Ambiente 
(ISO 14001) e Segurança (OHSAS 18001), na 
certificação Corporativa dos CTT, nos Centros de 
Produção e Logística e nas empresas subsidiárias 
mais relevantes. Foi também expandida a certificação 
de serviços dos Postos de Correios, tendo-se 
concluído o ano com 296 Postos Certificados.  
A certificação IPC - International Post Corporation  
no Entreposto Postal Aéreo de Lisboa e a certificação 
Segurança da Informação (ISO 27001) na área 
operacional de Printing e Finishing foram mantidas, 
sendo sempre possível visualizar as Certificações 
atuais dos CTT em: www.ctt.pt.

As Políticas de Gestão dos CTT da Qualidade, 
Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho  
e Segurança da Informação foram atualizadas  
em dezembro de 2019.

Reclamações
Os processos relativos a reclamações de clientes 
constituem uma forma única e privilegiada de deteção 
de anomalias verificadas na utilização dos produtos 
e serviços do universo CTT. Nesse sentido, a área de 
pós-venda e apoio a clientes tem a responsabilidade 
na difusão da voz do cliente pela organização, na 
procura de novas soluções que permitam aumentar  
a satisfação dos nossos clientes.

Deram entrada 277 125 processos (áreas de negócio 
Correio e Expresso) sobre serviços e produtos 

Algumas subsidiárias auscultaram os seus clientes: 
83,3% dos clientes finais da CTT Expresso em 
Espanha, declararam-se satisfeitos com a marca.  
83% dos clientes do banco declaram-se  
muito satisfeitos.

Os CTT têm vindo a realizar um significativo 
investimento na implementação de sistemas de 
gestão certificados em diversos domínios. Tal aposta 
estratégica tem contribuído de forma significativa para 
a consistência e qualidade dos serviços prestados e 
otimização dos processos nas várias fases da cadeia 
de valor, criando uma forte dinâmica de motivação 
interna, ao desenvolver e fomentar a participação dos 
trabalhadores, com impacto na melhoria da satisfação 
dos clientes e reforço da imagem dos CTT.

Na implementação de sistemas de gestão foram 
adotadas abordagens e timings distintos para as 
diversas áreas da empresa e do Grupo, tendo em 2019 
sido mantidas com sucesso as certificações  
que constam do quadro a seguir.

comercializados, revelando um crescimento de 9% 
face ao ano anterior. Na área de negócio Correio foram 
registados na aplicação de suporte ao tratamento 
das reclamações, 142 956 processos relativos a 
reclamações de clientes sobre serviços e produtos 
comercializados31, registando uma diminuição de 2% 
face ao período homólogo do ano anterior.

Os principais motivos das reclamações estão 
relacionados com a perceção de atrasos na entrega  
e extravio de objetos.

G26 PR4 PR5LA16 SO11

31  Inclui reclamações sobre 
Serviços Financeiros

Certificações Qualidade Ambiente Segurança
Segurança da 

Informação Serviços

Referenciais ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 
NP4397 ISO 27001 IEC SC-POCO-74

Postos de Correios  
(296 unidades) X

Centros de Produção  
e Logística X X X

Corporativa _CTT X X X

CTT Expresso X X X

CTT Contacto X X

Área Operacional Printing  
e Finishing 

X X X
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32  Inclui reclamações da 
Transporta

33  Registo definitivo da fusão por 
incorporação da sociedade 
Transporta - Transportes Porta 
a Porta, S.A. na CTT Expresso 
– Serviços Postais e Logística, 
S.A., dos CTT - Correios de 
Portugal, S.A., em junho de 2019

‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Reclamações recebidas1 255 366 277 125 9%

Reclamações recebidas respondidas 233 265 258 030 11%

1Inclui processos de reclamações relativos ao Serviço Universal e não Universal. Não inclui dados da CORRE, da CTT Expresso Espanha  
e do Banco CTT.

‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Indemnizações (€) 1 745 699 1 741 806 0%

3 Inclui informação referente ao Serviço Universal e não Universal. Não inclui dados da CORRE, da CTT Expresso Espanha e do Banco CTT.

Reclamações

Valor indemnizado 3

As reclamações respondidas, no serviço 
internacional e na vertente Inbound (reclamações 
sobre objetos entrados em Portugal) têm como 
principal origem a China seguida de Singapura e 
Alemanha. Em termos de Outbound os principais 
destinos dos objetos reclamados são dos E.U.A, 
Reino Unido e França.

Foram processadas 17 686 indemnizações no valor 
de 781 578€, o que representa um decréscimo de 16% 
face ao ano anterior. As indemnizações do serviço 
internacional representam 93% do valor total.  
As causas mais frequentes das indemnizações são  
o extravio do objeto e a falta de resposta do operador 
postal de destino.

Relativamente à área de negócio Expresso  
foram registados 134 169 processos32 relativos  
a reclamações, crescendo 22% face a 2018.  
Os motivos de maior impacto nas reclamações 
Expresso são atrasos na entrega e serviços adicionais 
não efetuados. Na CTT Expresso Portugal foram 
processadas 15 844 indemnizações no valor de 
960 228€, registando um aumento de 17% face 
ao ano anterior33. As causas mais frequentes das 
indemnizações são extravio, atraso na entrega  
e danos no objeto.

O Banco teve 587 reclamações no Livro de 
Reclamações, recebeu 92 reclamações online  
e 148 foram dirigidas ao Banco de Portugal.

4.5. 
Capital natural

4.5.1. Política e sistemas  
de gestão ambiental
Ambientalmente pouco agressivos face a outros 
setores de atividade, os CTT veem os seus impactes 
incidirem principalmente nas emissões de poluentes 

atmosféricos, essencialmente de gases de efeito 
de estufa (GEE), maioritariamente associadas ao 
transporte próprio e subcontratado, que representam, 
atualmente, a quase totalidade da pegada carbónica 
(scopes 1, 2 e 3) da empresa.

Quando se compara a intensidade carbónica dos CTT 
com o seu impacte em termos de criação de valor, 
verifica-se que a contribuição da empresa para o PIB 
nacional (VAB/PIB) foi de 2,0‰, muito superior à sua 
contribuição para as emissões globais de GEE a nível 
nacional, que foi cerca de 0,2‰ (scopes 1 e 2). 

Com um papel ativo e consciente na defesa do 
ambiente, os CTT têm implementado as suas 
políticas de Qualidade, Ambiente, Segurança e 
Saúde no Trabalho, de Gestão Energética, Carbónica 
e de Alterações Climáticas e a política de Compras 
Responsáveis. O compromisso dos CTT com a 
sustentabilidade é visível em toda a organização e 
têm um impacto contínuo nas operações diárias e no 
modelo de negócio, refletindo os desafios da empresa 
e a resposta às necessidades das partes interessadas. 

Os CTT têm identificados, avaliados e priorizados 
os riscos corporativos mais significativos, passíveis 
de comprometer a concretização dos seus objetivos 
estratégicos e de afetar negativamente o seu 
crescimento sustentável (capítulo 2.7. Gestão de Riscos, 
acima). A nível ambiental foram avaliados e priorizados 
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Evolução do consumo médio da frota CTT

três riscos, estratégicos e externos, associados à 
frequência e severidade de ocorrência de fenómenos 
climatéricos extremos, à perceção negativa da imagem 
dos CTT por parte dos clientes, investidores e restantes 
stakeholders no que respeita à sua reputação ambiental 
e à incapacidade de resposta ao surgimento de novos 
paradigmas no mercado, a exigências por parte do 
consumidor e a nova regulamentação e legislação.  
A resposta aos mesmos está assente numa estratégia 
que visa mitigar os riscos e potenciar as oportunidades, 
com impacto ao nível operacional, do reforço da marca 
e reputação, da otimização da cadeia de valor e da 
fidelização de clientes. 

Com vista ao alinhamento das práticas de gestão da 
organização com as prioridades e metas ambientais, 
do topo à base, os CTT têm incorporado variáveis 
de sustentabilidade nos scorecards de gestão das 
unidades operacionais. Esta prática permite colocar  
a agenda ambiental no radar dos gestores e restantes 
colaboradores, fazer o seguimento das situações e 
introduzir as medidas corretivas necessárias. Algumas 
das decisões de negócio recentes e mais relevantes 
no curto e longo prazo, foram influenciadas por 
considerações de redução da pegada carbónica e de 
eficiência energética (identificadas mais abaixo).

4.5.2. Energia
Com um peso significativo na pegada carbónica,  
o consumo direto de energia representa cerca de  

Neste sentido, verificou-se um aumento do consumo 
de combustível em 2018 (2,2%), decorrente das 

6% do valor dos fornecimentos e serviços externos 
totais da empresa, sendo um alvo prioritário no 
que respeita à monitorização e à implementação 
de medidas de eficiência energética. O aumento da 
eficiência energética resulta em ganhos ambientais 
diretos – cada joule de energia poupado reflete-se 
numa menor produção de emissões de carbono – bem 
como num balanço consolidado da empresa mais 
sólido no curto e no longo prazo.

Em 2019, o consumo de energia elétrica correspondeu 
a cerca de 37% do total de energia consumida.  
No entanto, toda a energia elétrica consumida 
provém de fontes 100% renováveis. O consumo 
anual de eletricidade dos CTT diminuiu 8,8%, reflexo 
da reestruturação em curso do parque edificado e 
também de medidas de eficiência energética.

Os CTT consomem ainda, em valores pouco 
significativos, energia produzida por painéis solares 
térmicos existentes no edifício sede, em Lisboa, e no 
edifício da Maia. Consomem também energia térmica 
para climatização no edifício sede, em Lisboa (único 
edifício que utiliza esta fonte de energia).

Os combustíveis continuam a ser a principal origem do 
consumo energético dos CTT (61%). A eficiência global 
da frota CTT, medida em litros/100 km, apresentou 
uma ligeira quebra de 0,4% face ao ano 2018, não 
obstante se ter aumentado a volumetria da frota para 
transporte de encomendas e expresso devido ao 
aumento de tráfego do e-commerce.

alterações acima indicadas, bem como de uma maior 
atividade da frota própria de distribuição e transporte.
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Globalmente, verificou-se uma redução no consumo 
energético dos CTT, associado a uma redução nos 
consumos de eletricidade e de gás.

Os consumos energéticos globais refletem-se numa 
fatura energética de cerca de 14,7 M€.

Edifícios

Reforçando o compromisso de redução dos  
consumos energéticos, com efeitos diretos na 
emissão de gases de efeitos de estufa (GEE), os CTT 
implementaram diversas medidas de eficiência 
energética e de modernização de instalações.  
As intervenções focaram-se sobretudo nas maiores 
componentes da fatura energética, respetivamente 
a climatização e a iluminação. Foi também dado 
o seguimento a obrigações legais aplicáveis ao 
parque imobiliário CTT, nas vertentes de certificação 
energética e de auditorias energéticas, num lote  
de 131 edifícios. Adicionalmente, foi adjudicado um 
projeto de monitorização de consumos energéticos de 
72 instalações CTT para o triénio 2020-2022 com vista 
à identificação de oportunidades de melhoria  
e propostas de ação.

Centros operacionais e de distribuição

Os três centros de produção e logística (CPL) são os 
maiores consumidores energéticos no conjunto dos 
cerca de mil edifícios CTT, sendo o centro do Sul  
e o do Norte, consumidores intensivos de energia.

Como resultado do esforço de racionalização dos 
consumos de energia e implementação de medidas 

Os CTT consomem ainda gás, para a atividade das 
cantinas de alguns dos edifícios CTT.

de eficiência energética nos CPL, verificou-se uma 
redução absoluta dos consumos de eletricidade 
nestes dois maiores centros de produção e logística.

No CPLN foi dada continuação ao trabalho de 
otimização da programação da iluminação e  
das áreas a iluminar, dos horários ajustados aos 
períodos de produção do sistema de climatização  
e a substituição de campânulas e blocos autónomos 
por iluminação LED. Já no CPLS a redução deve-se 
a uma reformulação de máquinas de tratamento de 
correio, tendo sido retiradas 13 máquinas e instaladas 
4 novas máquinas tecnologicamente mais evoluídas  
e energeticamente eficientes.

Os centros de entrega (CE) e centros de logística e 
distribuição postal (CLD) foram igualmente alvo de 
intervenção, com:

• Reformulação de sistemas de iluminação, incluindo a 
instalação de soluções LED em 6 instalações, incluindo 
o Entreposto Postal Aéreo (EPA), com previsão de zona 
dedicada a carregamento de viaturas elétricas;

• Remodelação de 5 CLD com práticas construtivas 
direcionadas à melhoria da eficiência energética.

Edifício de serviços administrativos

O edifício sede dos CTT, em Lisboa, é responsável  
por 4% dos consumos totais de energia dos CTT.  
A monitorização e controlo dos indicadores através 
de soluções avançadas, torna-se assim imperativa, 
de forma a identificar e otimizar potenciais ações de 
redução de consumos/custos.

EN3 EN6 EN31EN4 EN7

Consumo de energia CTT

GJ ‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Consumo total de eletricidade verde  155 576,8 141 921,2 -8,8%

Consumo de energia proveniente de painéis solares 127,2 127,2 0,0%

Consumo de energia térmica 6 575,7 6 632,2 0,9%

Consumo total de combustíveis 226 421,8 231 122,1 2,1%

Consumo total de gás 1 651,8 1 058,4 -35,9%

Total 390 353,4 380 691,4 -2,5%
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34  Não inclui a frota da CORRE  
e da 321 Crédito

Veículos dos CTT

Salienta-se ainda o facto de parte da energia 
consumida no edifício ser proveniente de fontes 
renováveis, nomeadamente de energia solar  
térmica produzida para águas quentes sanitárias

Restantes edifícios

Seguindo as boas práticas testadas em anos 
anteriores, foram efetuadas 228 intervenções em 
edifícios, conduzindo a uma maior eficiência em 
termos energéticos e contribuindo também para  
a redução da pegada energética dos CTT.

Em termos genéricos, destacam-se as seguintes ações:

• Abertura de 2 novas lojas em novos locais e 
reabertura de 2 lojas, com práticas construtivas 
direcionadas à melhoria da eficiência energética;

• Intervenções em rampas de acesso em 2 postos  
de correio;

• Melhorias do ambiente de climatização das 
instalações com a substituição de unidades mais 
antigas por equipamentos com uma classe de 
eficiência energética mais elevada;

• Intervenção em elevadores, beneficiação de quadros 
elétricos, substituição de compressores de ar 
comprimido e revisão da respetiva rede.

A uma atividade global de 68 milhões de km 
percorridos pela frota própria dos CTT (+1,8% do 
que em 2018), somam-se ainda 71 milhões de km 
percorridos pela frota rodoviária subcontratada  
(+21% do que em 2018).

A procura de soluções economicamente eficientes 
e amigas do ambiente tem levado à aquisição de 

Os CTT apostam também em soluções mais 
ecológicas e mais eficientes para o parque edificado, 
tendo iniciado a instalação de 3 unidades piloto de 
pequena produção fotovoltaica com uma potência 
máxima de 419 kW, em 2019. Prevê-se o alargamento 
da solução a mais 3 instalações e da consequente 
potência instalada para mais 280 kW.

Procedeu-se à instalação de pontos de carregamento 
de veículos elétricos no CE Porto Alto, no CPLN e 
no edifício sede, devido à tendência crescente do 
alargamento da frota elétrica para distribuição  
de correio.

Deu-se também continuidade às ações de 
substituição de equipamentos informáticos por outros 
equipamentos mais eficientes, potenciando uma 
poupança de energia nos estabelecimentos.

Reduzir o consumo energético é essencial para os CTT, 
que gastam anualmente cerca de 7 milhões de euros 
de eletricidade.

Mobilidade

Possuindo uma das maiores e mais modernas  
frotas das empresas nacionais, os CTT contam  
com 3 697 veículos em regime de exploração direta, 
contratando ainda serviços de transporte a terceiros. 
A frota CTT integra 315 veículos menos poluentes.

veículos alternativos, principalmente veículos 
elétricos, que correspondem atualmente a 9% da 
frota global dos CTT, com um total de 315 veículos. 
No mesmo âmbito, a integração de veículos 
convencionais com soluções tecnológicas cada vez 
mais recentes permite não só otimizar os custos 
operacionais, mas também reduzir ao máximo os 
impactes negativos da sua atividade.

‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Veículos totais em exploração34  3 613 3 697 2%

Veículos menos poluentes 311 315 1%
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Veículos

315

Tipologia dos veículos alternativos

Bicicletas elétricas (48,9%)
Elétricos de 4 rodas (16,8%)
Ciclomotores (12,4%)
Bicicletas a pedal (5,7%)
Elétricos ligeiros mercadorias(5,4%)
Elétricos ligeiros passageiros (5,1%)
Scooters elétricas (3,5%)
Híbridos (1,6%)
Trolleys elétricos (0,6%)

Derivado do aumento do transporte de objetos 
expresso, a frota foi reforçada com 64 veículos 
ligeiros de mercadorias em regime de AOV, de forma 
a aumentar a volumetria requerida para a operação. 
Em 2019 entraram em operação 100 veículos de duas 

Os CTT elaboraram um novo PRCE - Plano de 
Racionalização de Consumos e Energia para a sua frota, 
com a chancela da DGEG – Direção Geral de Energia 
e Geologia, relativo ao triénio 2018-2020. Em 2019 
prosseguiu a realização do plano de renovação de frota, 
o trabalho constante na otimização de rotas distribuição 
e transporte, no controlo de abastecimentos e na 
manutenção dos veículos, a instalação de sistemas GPS 
nos veículos operacionais e a formação e sensibilização 
de condutores e responsáveis de frota para uma 
condução segura e eco-eficiente.

rodas para distribuição de correio e encomendas, com 
impacto positivo ao nível da eficiência da frota.

A idade média global da frota CTT, S.A. aumentou face 
ao ano anterior, estando agora nos 3,1 anos.

A frota operacional de distribuição foi alvo de 30 ações 
de acompanhamento em local, realizadas por técnicos 
pertencentes aos CTT, para sensibilização aos 
condutores dos veículos relativamente a cuidados e 
melhores práticas na utilização e manutenção de frota.

Em 2019, os CTT organizaram a edição do Drivers’ 
Challenge Portugal, acolhendo 17 equipas 
participantes de todo o país, no CPLC em Taveiro, 
Coimbra. Este evento integra o Programa de 
Sustentabilidade do IPC e tem por objetivo  

Idade média da frota CTT SA

‘17 ‘18 ‘19
Idade média global  3,0 2,3 3,1

EN6 EN7
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reconhecer as melhores práticas de condução no 
setor postal, em matéria de redução de consumos e 
emissões de CO2, segurança rodoviária e qualidade de 
serviço ao cliente, entre outros. A equipa vencedora 
irá da prova nacional irá representar os CTT na final 
internacional do IPC Drivers’ Challenge, que terá lugar 
em 2020, na Holanda.

Ao abrigo do programa de Segurança Rodoviária, os 
CTT diminuíram a sinistralidade com causa rodoviária 
em 7,2%, face a 2018 (acidentes laborais e danos 
materiais), num total de 34,9 acidentes por milhão de 
quilómetros percorridos. Desde que se iniciou este 
programa, em 2015, foi possível reduzir o absentismo 
laboral com causa rodoviária em 47 690 dias, não 
obstante se ter verificado um aumento anual na 
sinistralidade laboral (mais 15,6%), tendo ocorrido  
uma morte com veículo de duas rodas.

Foram promovidas ações de formação e sensibilização 
para a Prevenção Rodoviária junto dos trabalhadores 
num total de mais de 27 000 participações, incluindo 
todo o tipo de ações (sensibilização, formação prática 
de condução e formação para chefias).

Os CTT foram convidados a partilhar conhecimento e 
experiência no âmbito do seu programa de Segurança 
Rodoviária, com presença na International Conference 
on Traffic Safety, que se realizou em Abu-Dhabi 
nos Emiratos Árabes Unidos, e também através do 
Instituto Parar no Brasil, em São Paulo.

Ainda no domínio da segurança rodoviária, os CTT 
associaram-se ao projeto EDWARD (European 
Day Without A Road Death), promovido pela União 
Europeia e apoiado pela ONU, e que desafia cada um 
de nós a um compromisso pessoal com a segurança 
rodoviária. A mensagem de 2019 foi “Por mais que 
usemos as estradas, somos todos mais vulneráveis  
do que pensamos.”.

Os CTT voltaram a aderir à Semana Europeia da 
Mobilidade, efeméride assinalada há vários anos para 
reiterar o compromisso com os valores do ambiente e 
da participação cívica no âmbito da mobilidade suave. 
O programa CTT contou com um conjunto de ações de 
sensibilização, como a exposição de veículos elétricos 
e a realização de test-drives de veículos elétricos de 
passageiros de norte a sul do país. Nesta semana, 
os CTT convidaram todos os trabalhadores a refletir 
sobre os seus hábitos de mobilidade e a encontrar 
soluções mais responsáveis, como os transportes 
alternativos e/ou a partilha de boleias.

De destacar que a cidade de Lisboa foi a vencedora 
do Prémio da Semana Europeia da Mobilidade 2018, 
ao qual os CTT se associaram com a participação no 
evento ocorrido na Avenida da Liberdade.

Os CTT assinaram o Pacto de Mobilidade Empresarial 
para a Cidade de Lisboa, a convite da Câmara Municipal 
de Lisboa, do World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) e da BCSCD Portugal. Trata-se 
de um acordo público, voluntário, livre de encargos 
e colaborativo, entre a Câmara Municipal de Lisboa 
e um conjunto de 55 empresas e instituições, com 
o objetivo de melhorar ativamente a mobilidade na 
cidade de Lisboa, através do desenvolvimento de 
ações de mobilidade mais ecológicas, seguras e 
eficientes. A adesão a este pacto reforça publicamente 
o compromisso dos CTT em matéria de mobilidade 
sustentável e de gestão carbónica, numa atitude 
contínua de envolvimento, transparência e 
compromisso.

Na prossecução da aposta em veículos com 
motorizações alternativas, menos poluentes e mais 
sustentáveis, foi realizado um teste prolongado 
no tempo com um camião de GNV (Gás Natural 
Veicular), que apresenta menos emissões de GEE 
e de partículas e óxidos de azoto (os poluentes que 
mais contaminam o ar das zonas com tráfego denso) 
quando em comparação com um veículo semelhante 
com motorização diesel.

A plataforma de carpooling dos CTT, lançada com 
o objetivo de minimizar as emissões geradas pelo 
commuting dos trabalhadores, já permitiu poupar cerca 
de 15,33 toneladas de CO2 e 90 687 km percorridos 
desde o seu lançamento no final do ano 2015.

4.5.3. Emissões atmosféricas  
e alterações climáticas

As alterações climáticas impactam os custos, as 
receitas e a reputação da empresa, desempenhando 
um papel fundamental na definição da sua estratégia. 
Na maioria dos casos, a influência do tema provém 
do compromisso com a adaptação às alterações 
climáticas e de potenciais ganhos financeiros, mais do 
que da resposta ao cumprimento de obrigações legais 
e regulatórias.

Em 2019, verificou-se um aumento (3,5%)  
nas emissões totais de CO2 equivalente (scopes 1, 2 e 3)  
dos CTT, em relação ao ano anterior, derivado 
maioritariamente do aumento da atividade 
subcontratada para transporte de objetos por via 
terrestre e aérea.

As emissões resultantes da atividade da frota própria 
sofreram um aumento anual (1,8%), que se reflete 
no total das emissões carbónicas diretas e indiretas 
provenientes da aquisição de energia para utilização 
própria (scopes 1 e 2).
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Emissões carbónicas dos CTT

Emissões atmosféricas indiretas pelo consumo de eletricidade e energia térmica dos CTT

Emissões atmosféricas diretas dos CTT (toneladas)

As emissões diretas (scope 1) sofreram um aumento, 
derivado do aumento do consumo de combustíveis 

pela frota própria (referido anteriormente no 
subcapítulo Energia).

As emissões indiretas resultam da energia elétrica  
e energia térmica consumidas nos edifícios, bem  
como de outros consumos indiretos que ocorrem  
ao longo da cadeia de valor, nos quais se enquadram  
os transportes subcontratados rodoviário, aéreo  
e marítimo, as viagens de serviço e as viagens  
casa-trabalho-casa (commuting).

Ao adquirir eletricidade verde para 100% dos consumos, 
desde 2015, as emissões carbónicas para o consumo 

O scope 3, associado ao transporte subcontratado, 
continua a representar a maior fração de emissões, 
com 72,3% das emissões globais da atividade da 
empresa, seguindo-se as emissões do scope 1 

de eletricidade dos CTT são reportadas como nulas 
tendo por base o conteúdo carbónico específico do 
fornecedor de eletricidade (abordagem market-based). 
Ao avaliar-se a pegada carbónica global tendo por base 
o mix energético nacional (abordagem location based), 
verifica-se que a aquisição de energia corresponde a 
aproximadamente 13,5 kt CO2 por ano. Assim, a aquisição 
de energia verde influencia a pegada carbónica global 
dos CTT, bem como o respetivo desempenho face às 
metas de redução carbónica adotadas.

relativas ao consumo de combustíveis pela  
frota e de gás nos edifícios (27,4%) e as do scope 
2 referentes ao consumo de eletricidade e à 
climatização (0,3%).

EN15 EN16 EN17 EN19 EN21

t CO2e ‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Emissões diretas – Scope 1 16 261,5 16 540,5 1,7%

Emissões indiretas – Scope 2 188,5 190,1 0,9%

Emissões indiretas – Scope 3  41 803,9  43 446,1  3,9%

Total de emissões (Scopes 1, 2 e 3)  58 168,9  60 176,6  3,5%

t CO2e36 ‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Consumo de eletricidade  0 0 0,0%

Consumo de energia térmica 188,5 190,1 0,9%

Total de Emissões indiretas (Scope 2) 188,5 190,1 0,9%

Emissões de GEE (t CO2e) ‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Frota39  16 162,8 16 475,9 1,9%

Gás 98,7 64,6 -34,6%

Total de Emissões diretas (Scope 1) 16 261,5 16 540,5 1,7%

Outros poluentes (t)

NOX 178,3 179,0 0,4%

SOX 46,0 47,0 2,1%

36  Não inclui a CORRE  
e a 321 Crédito.
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Outras emissões atmosféricas indiretas

EN18EN4 EN6

Ao nível da frota subcontratada rodoviária, 
verificou-se um aumento de atividade (+5,7% da 
distância percorrida), com impacto direto nas  
emissões carbónicas associadas.

As emissões resultantes do transporte aéreo de 
correio, encomendas e expresso registaram um 
aumento face ao ano anterior, apesar da diminuição 
do transporte aéreo internacional. O aumento está 
associado a um crescimento relevante do transporte 
aéreo nacional no eixo continente – Madeira.

A diminuição verificada nas emissões resultantes 
do transporte marítimo de encomendas e expresso, 
utilizado nos percursos inter-ilhas e continente-ilhas, 

Considerando as emissões de carbono diretas  
(scope 1) e as indiretas (scope 2), a incorporação 
carbónica de cada objeto postal é de 14,0g de CO2, o 
que resultou numa ligeira melhoria de 0,9% face ao ano 
anterior. Esta melhoria resulta de um aumento de tráfego 
global superior ao aumento do consumo de combustível. 
Incorporando as emissões do scope 3 verifica-se um 
aumento de 0,6%, associado aos fatores acima expostos.

Alterações climáticas
Os CTT consideram o combate às alterações climáticas 
como um tema de relevância crescente, para a sociedade 
e para as empresas. Aderiram à iniciativa “Business 
Ambition for 1.5ºC”, do United Nations Global Compact, 
com o objetivo de contribuir para travar o aquecimento 
global e limitar o aumento da temperatura média global 
abaixo dos 1,5° C e integram um grupo de apenas 326 
empresas em todo o mundo com metas ambiciosas de 
redução de emissões carbónicas aprovadas, à data, pela 
SBTi – Science Based Target Initiative. 

Neste sentido, os CTT comprometeram-se a reduzir 
as emissões absolutas em 30% até 2025, face a 2013, 
e as emissões por carta ou encomenda em 20%, no 
mesmo período.

decorreu essencialmente da diminuição do tráfego 
postal do segmento expresso com origem nos Açores 
e destino continental.

As emissões resultantes das deslocações  
casa-trabalho-casa dos trabalhadores sofreram um 
ligeiro aumento, originado pelo aumento do nº de 
trabalhadores do grupo e da distância média percorrida.

Com vista à minimização das emissões de carbono 
associadas às viagens de serviço ao estrangeiro, foi 
dada continuidade à prática de realização de reuniões 
por áudio/videoconferência. O aumento em relação ao 
ano anterior tem por base principal a maior distância 
percorrida neste tipo de viagem.

Obtiveram a posição de Leadership, com a pontuação 
A-, naquele que é considerado o principal rating 
de sustentabilidade energética e carbónica a 
nível mundial, o CDP – Carbon Disclosure Project, 
reafirmando a posição dos CTT na linha da frente do 
combate às alterações climáticas. Com desempenho 
acima da média setorial e nacional, os CTT 
posicionaram-se no 1.º lugar a nível nacional  
e no 2.º lugar do setor postal mundial.

No índice setorial de proficiência carbónica 
Enviromental Measurement and Monitoring System 
do IPC-International Post Corporation, os CTT 
conseguiram a quinta melhor classificação, de 
entre dezanove participantes a nível mundial, tendo 
registado uma expressiva redução de emissões 
carbónicas desde o início deste programa (-64%, de 
2008 a 2019) e sido benchmark setorial em três dos 
pilares de avaliação associados à política e estratégia 
de gestão carbónica. 

Os CTT aderiram ao primeiro Green Postal Day, 
promovido pelo IPC, juntamente com outros 11 
operadores postais mundiais, uma iniciativa que 
pretende assinalar os resultados positivos do esforço 
coletivo que os operadores postais a nível mundial têm 

t CO2 ‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Transporte aéreo 11 272,8 11 696,7 3,8%

Transporte marítimo 56,3 56,6 0,6%

Transporte rodoviário por frota subcontratada37 24 205,8 25 407,7 5,0%

Transporte aéreo e ferroviário em viagens de serviço38 7,7 7.0  -8,9%

Commuting 6 261,3 6 278,0 0,3%

Total transporte subcontratado (Scope 3)  41 803,9  43 446,11 3,9%

37  Não inclui a CORRE, a 
Transporta e a 321 Crédito.

38  Apenas inclui as viagens 
internacionais dos CTT, S.A.
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Consumo de água dos CTT

4.5.4. 
Consumos, resíduos  
e biodiversidade

Água

A atividade postal não é particularmente intensiva no 
uso de água, embora esta constitua um recurso para o 
funcionamento diário das instalações, nomeadamente 

Verificou-se uma redução nos consumos de água40, 
essencialmente associada ao consumo da CTT 
Expresso Espanha decorrente do encerramento 
de centros operacionais próprios. Não obstante, 
foram também colocadas em prática medidas de 
racionalização dos consumos, tais como, a instalação 
de braçadeiras por forma a reduzir o caudal, a 
redução do número de lavagens de viaturas e maior 

para consumo humano, para rega e para situações 
pontuais de lavagem de veículos e de utilização em 
equipamentos de climatização.

proatividade na resolução de avarias e reparações.  
Os CTT monitorizam a informação sobre o consumo  
de água da rede para os edifícios da região de Lisboa 
em tempo real, com recurso à telemetria, com vista  
à otimização dos consumos e custos de água.

O custo total gasto com o consumo de água nos CTT 
representa 263 mil euros.

vindo a pôr em prática para enfrentar as alterações 
climáticas e para reduzir as suas emissões carbónicas. 
O Green Postal Day apoia o dia Internacional das 
Emissões Zero e a Semana Europeia da Mobilidade.

No âmbito da identificação e avaliação dos impactos 
decorrentes dos fenómenos climatéricos, com 
implicações ao nível de custos e da operação 

ocorreram 22 eventos, destacando-se tempestades 
de inverno, queda de neve e furacões. Estima-se  
que estes eventos tenham tido um impacto de  
34,6 mil € a nível operacional e de 10,6 mil €  
associado ao potencial de trabalho.

Nestas matérias, os CTT adotam a seguinte 
formulação de princípios:

EN8

‘18 ‘19 ∆ ‘18/’19

Consumo (m3)39 51 059,3  48 717,5 -4,3%

39  Das subsidiárias, não inclui 
consumos de água da CORRE  
e da 321 Crédito. 

40  Para os CTT, S.A. estão apenas 
incluídos consumos dos CPL 
e dos edifícios abastecidos 
pela EPAL.

Política de Gestão Energética, Carbónica e de Alterações Climáticas

• Criar valor para o negócio, gerando igualmente valor para a sociedade;

• Melhorar a eficiência energética de equipamentos, instalações, frota e da conceção de produtos, 
numa lógica de melhoria contínua de desempenho;

• Disponibilizar informação e recursos, por forma a atingir os objetivos e metas fixados;

• Respeitar o quadro legal e regulamentar em vigor e outros compromissos que a empresa subscreva;

• Envolver-se ativamente com parceiros, colaboradores, clientes, comunidade e restantes partes 
interessadas, no sentido da divulgação e promoção destes princípios.
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Resíduos

Resíduos por perigosidade e destino42

EN2 EN27 EN28

Consumo de materiais
Embora a atividade dos CTT quase não recorra à 
incorporação de materiais enquanto consumos 
intermédios e finais no seu processo de fornecimento, 
tem-se dado prioridade à sua redução. 

Este ano, contabilizou-se cerca 3 154,4 de toneladas de 
consumo41 de materiais, dos quais 82,4% são referentes 
a consumo de papel e 15,6% de plástico. No global, 
verificou-se uma redução genérica dos consumos de 
materiais, fruto da extinção de alguns produtos CTT.

A incorporação de materiais reciclados nos produtos 
representa atualmente 4,7%.

Prosseguiu-se com a implementação de ações que 
visam a diminuição do consumo de consumíveis e a 
desmaterialização de procedimentos por modelos 
digitais, nomeadamente nas áreas operacionais. 
Foram efetuadas ações de informação e sensibilização 
para a minimização do consumo de materiais aos 
trabalhadores, através do circuito de TV interna do 
edifício sede e de outros meios de comunicação interna.

Os CTT continuam a participar no processo de logística 
inversa em parceria com um grande cliente do setor 
alimentar, efetuando o transporte, em retorno, de 
resíduos dos seus clientes finais. No domínio da 

economia circular, foram também implementados 
novos projetos na área do transporte de resíduos,  
para clientes CTT.

No âmbito do serviço “Recibos Online” disponibilizado 
pelos CTT – solução com funcionalidades de 
marketing digital e avaliação da qualidade do 
atendimento, assente na desmaterialização da fatura 
– o número de utilizadores registados ultrapassou os 
70 mil utilizadores, enquanto que o número de faturas 
processadas excedeu os 7 milhões, contribuindo para 
a redução dos consumos e dos custos associados à 
impressão destes documentos.

Resíduos
Dando continuidade à prática de gestão interna e 
de encaminhamento de resíduos para destino final 
mais adequado, são privilegiadas as soluções de 
valorização, em detrimento do envio de resíduos 
para aterro. Este ano verificou-se uma redução da 
quantidade anual de resíduos produzidos, assim 
como da taxa de valorização global que se posiciona 
nos 85,3%, um pouco abaixo da verificada no ano 
anterior, devido ao aumento da quantidade de resíduos 
encaminhados para eliminação.

‘18 ‘19 ∆ ‘19/’18 Destino

Papel e cartão 604,1 604,1 595,5 Valorização

Plástico 205,3 205,3 143,8 Valorização

Paletes madeira 299,7 205,7 209,9 Valorização

Resíduos indiferenciados 245,4 245,4 191,9 Valorização/Eliminação

Outros 299,9 299,9  156,2 Valorização/Eliminação

Total Nacional 1 654,6 1 560,4  1 297,3

Toneladas Valorização Eliminação Total

Resíduos perigosos 3,3 18,2 21,5

Resíduos não perigosos  1 103,3  172,5  1 275,8

Total  1 106,5  190,7  1 297,3

41  Os valores apresentados 
foram obtidos mediante 
análise das aquisições 
efetuadas através do sistema 
informático e-procurement. 
A expansão gradual e as 
melhorias introduzidas no 
processo de contabilização 
do consumo de materiais têm 
permitido incluir mais produtos 
e identificar os seus diferentes 
tipos de materiais.

42  A quantidade de resíduos 
não inclui a CORRE nem a 
Transporta
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Biodiversidade
A utilização de papel enquanto material de suporte 
mais representativo da comunicação postal tem 
um efeito relevante, mesmo que indireto, sobre a 
floresta e a biodiversidade. Assim, apesar de não ser 
considerado tema crítico, a empresa gere os seus 
impactes de forma ativa e alinhada com o seu quadro 
de gestão, apostando na utilização de papel originário 
de florestas sustentáveis e na promoção da utilização 
de papel certificado nos produtos e serviços.

Pelo 6º ano consecutivo, foi lançada mais uma edição 
da iniciativa “Uma árvore pela floresta”, no âmbito da 
parceria entre os CTT e Quercus. Esta campanha tem 
como objetivo reflorestar com espécies autóctones 
algumas zonas do País, nomeadamente áreas 
protegidas, Zonas Classificadas e Matas Nacionais 
com alto risco de incêndio ou mais afetadas pelos 
fogos florestais. Nestas foram plantadas até à data 
cerca de 90 mil árvores, com a colaboração de 
centenas de voluntários, externos à empresa que se 
juntaram a esta iniciativa. Os kits estiveram também 
disponíveis na Loja Online dos CTT. 

O lançamento em circulação de várias emissões 
filatélicas sobre temáticas ambientais, contou em 
2019, com a publicação de 3 emissões e de 1 etiqueta, 
dedicados aos temas “Raças Autóctones de Portugal 
(2ªedição)”, “Europa - Aves Nacionais”, “O Chá dos 
Açores”, “Nudibrânquios” num total de 1,8 milhões 
de unidades filatélicas. Ainda este ano, os CTT 
distinguiram-se por apresentar uma emissão filatélica 
única no mundo, dedicada ao Natal, que contempla 
um pequeno emissor de luz led, ativado através de 
um telemóvel com tecnologia NFC. De referir que 
todas as emissões filatélicas CTT são produzidas 
com papel certificados FSC, bem como os produtos 
personalizados “meuselo”.

Manteve-se a adesão ao programa Print Power, 
associado a campanhas de sensibilização sobre 
a comunicação responsável em papel, tendo-se 
procedido à difusão de uma brochura, produzida no 
âmbito do grupo de trabalho, alusiva ao tema.

Formação e Sensibilização
Os CTT desenvolvem, de forma regular, interna e 
externamente, inúmeras iniciativas de sensibilização 
ambiental, tendo como objetivos a promoção do 
conhecimento na matéria, a disseminação de boas 
práticas pelos trabalhadores e demais stakeholders e 
o alerta para determinados aspetos ambientais, como 
a conservação dos recursos, a proteção da natureza ou 
a ecoeficiência, entre outros.

Os CTT em conjunto com outras duas associações  
da indústria Papeleira lançam em Portugal a iniciativa 
Keep Me Posted – Direito à Escolha do Cidadão.  

A campanha pan-europeia promove o direito do 
cidadão de escolher a forma como quer receber 
informações importantes, tais como contas e 
extratos dos prestadores de serviços, sem qualquer 
penalização ou imposição face à escolha do suporte 
em papel ou digital. 

Os CTT mantêm a publicação interna bimestral da 
Revista Move-nos (cerca de 22 mil exemplares 
por edição), com a divulgação regular de artigos e 
conteúdos de cariz ambiental e social, bem como  
uma secção dedicada à Prevenção Rodoviária,  
com vista à sensibilização dos trabalhadores. 
Transmitem também conteúdos no âmbito destas 
temáticas no seu canal de TV Interna, no edifício 
 sede e na rede de lojas. 

A rede de comunicação interna, intranet, um elo de 
ligação para todos os elementos da empresa, divulga 
políticas e compromissos de sustentabilidade dos 
CTT, bem como o respetivo desempenho e iniciativas 
desenvolvidas com vista à proteção ambiental e 
integração social. 

Prosseguiu-se a divulgação mensal de temas de 
responsabilidade social e ambiental na e-newsletter 
“Em Foco” dirigida aos trabalhadores da rede de lojas 
e alargou-se a divulgação destes temas, em  
e- newsletter, também aos trabalhadores dos 
centros operacionais, no território nacional.

A nível externo, os CTT partilham regularmente 
notícias sobre sustentabilidade através da sua página 
no Facebook – Esfera CTT, que conta atualmente com 
mais de 44 mil fãs. Os CTT estão também presentes 
nas redes sociais Linkedin e Instagram, contando com 
mais de 49 mil seguidores. Em 2019, foi lançado um 
novo passatempo “Uma Árvore pela Floresta 2019” 
no Instagram, que teve um alcance superior a 62 mil 
utilizadores com mais de 100 participações.

Foram publicados artigos na magazine portuguesa 
“Imagens de Marca”, dedicados a projetos e 
ações realizadas pelos CTT, nomeadamente 
sobre as iniciativas “Feito de Esperança” na ajuda 
humanitária a Moçambique e a iniciativa Keep me 
Posted, a campanha “Uma Árvore pela Floresta”, 
e a adesão na Semana Europeia da Mobilidade. 
Também nas revistas Marketeer e Executive Digest, 
foram publicados artigos sobre o programa de 
sustentabilidade dos CTT. 

Os CTT participaram em conferências com vista 
à partilha de boas práticas e à sensibilização dos 
intervenientes. A nível internacional, participaram, 
enquanto convidados, no Sustainability Workshop 
anual do IPC, onde foram desenvolvidos trabalhos 
para a definição de metas setoriais e para o alcance 

EN12 EN13 EN27
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dos ODS, das Nações unidas. A nível nacional, 
participaram nas conferências da Smart Cities 
2019 em Aveiro e Ponta Delgada, com os temas 
“Mobilidade Suave” e “Alterações Climáticas”  
e no Colóquio E3S com o tema “Gestão consciente  
na utilização eficaz dos recursos”. Participaram  
ainda no festival de música – Condado, com a  
promoção/venda do kit “Uma Árvore pela Floresta”.

Investimento ambiental

O valor global de investimento ambiental, em 2019, 
foi cerca de 2,3 M€. Em termos de distribuição do 
investimento, a maioria efetuou-se nos CTT SA, 
havendo uma aposta significativa nas medidas de 
prevenção, com vista à melhoria do desempenho 
global dos CTT. Destacam-se os indicados de seguida:

(1000€)43 ‘18 ‘19 ∆ ‘19/’18

Manutenção, conservação dos edifícios 1 030,5 82,47 -92,0%

Renovação da frota convencional 691,2 1 243,8 79,9%

Reporte ambiental, parcerias, eventos e patrocínios 108,9 121,0 11,1%

Equipamentos informáticos 106,0 742,4 600,4%

Renovação da frota elétrica 66,4 0,00 -100,0%

Certificações e conformidade legal 41,4 40,6 -2,0%

Gestão energética e carbónica 16,9 88,8 425,2%

Total nacional 2 061,3 2 319,0 12,5%43  Não inclui a CORRE,  
a Transporta  
e a 321 Crédito.
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