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RELATÓRIO INTEGRADO 2019

Amor por correspondência

Com uma história de excelência 
iniciada em 1520, influenciámos 

a vida dos portugueses: sem 
os CTT, muitas cartas de amor 

teriam ficado por enviar.

Proximidade

Vamos 
mais longe  

na

Vamos mais longe para estar mais perto.
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Introdução  
aos CTT
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2020 é um ano  
muito relevante para os CTT

Mensagem
António  

Gomes Mota

“Registou-se novamente um 
crescimento significativo, tirando-se 

partido da aceleração  
da penetração do e-commerce."

Em maio de 2019 ocorreu a mudança na liderança da equipa 
executiva, passando João Bento a desempenhar as funções de 

CEO desde o final de maio de 2019 e em outubro e janeiro de 2020 
registaram-se entradas de João Sousa e João Gaspar da Silva para  

a equipa executiva. 
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Um Futuro  
Sustentável

Presidente do Conselho  
de Administração

António Gomes Mota
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1.1. Mensagem do Presidente do CA

Em 2019, os CTT voltaram a atingir os objetivos 
assumidos perante o mercado, em termos de 
evolução das receitas e do EBITDA. Adicionalmente 
concretizámos e superámos as metas que definimos 
para 2019 no âmbito do Plano de Transformação 
Operacional, cuja execução tem permitido capturar 
poupanças sucessivamente superiores ao previsto, 
estando agora reforçadas as expectativas de 
poupança para 2020.

Nas áreas do expresso, encomendas e logística 
registou-se novamente um crescimento significativo, 
tirando-se partido da aceleração da penetração 
do e-commerce. Neste domínio sublinhe-se o 
lançamento do DOTT, um e-marketplace português, 
que posiciona os CTT numa posição relevante no 
próprio ecossistema de e-commerce em Portugal  
e contribuindo também para o crescimento de 
atividade na área de expresso e encomendas.  
Ainda no âmbito desta área de negócio, destaca-se  
também o reforço do nosso compromisso em 
Espanha, com a constituição de uma nova equipa de 
gestão com elevada experiência local, no setor e em 
processos de turnaround, que se encontra totalmente 

Em maio de 2019 ocorreu a mudança na liderança 
da equipa executiva, passando João Bento a 
desempenhar as funções de CEO desde o final de maio 
de 2019 e em outubro e janeiro de 2020 registaram-se 
entradas de João Sousa e João Gaspar da Silva para a 
equipa executiva. 

Importa, nesta ocasião, dar uma palavra de 
reconhecido agradecimento a Francisco de Lacerda, 
que liderou com grande sucesso a transição dos CTT 
de empresa pública para uma empresa privada e 
cotada e iniciou o processo de mudança da empresa 
apostando em novas áreas de crescimento para 
superar o inevitável declínio do negócio do correio. 
Igualmente se agradece o valioso trabalho realizado 
pelos membros da equipa executiva que cessaram 
funções, Dionízia Ferreira (na gestão executiva dos 
CTT desde 2012) e Francisco Simão (desde 2017). 

A nova equipa de gestão executiva reúne, no 
entender do Conselho de Administração, a motivação, 
experiência e conhecimento necessários para 
responder com determinação e sucesso aos múltiplos 
desafios que os CTT têm pela frente.

2019 representou um ano de transição,  
em termos de gestão dos CTT, mas em que se 

Estão agora reforçadas  
as expectativas de poupança  
para 2020.

atingiram os objetivos 
anunciados ao mercado. 
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Nesta data histórica queremos assumir  
com entusiasmo e determinação o compromisso  
de continuar a servir bem, continuando a ser um  
símbolo em que os portugueses confiam. 

2020 representa também  
um marco histórico para os 
CTT. Celebram-se 500 anos 
de correio em Portugal.

comprometida com a recuperação do negócio de 
expresso e encomendas nesta geografia e essencial 
para a afirmação dos CTT como operador ibérico de 
primeiro plano. 

No que respeita à segunda alavanca de crescimento, 
o Banco CTT, este continuou em 2019 a crescer a um 
ritmo elevado na sua carteira de clientes, nos recursos 
angariados e principalmente no crédito concedido, 
assumindo já uma presença relevante no mercado 
e particularmente forte no segmento dos clientes 
mais jovens e “digitais”. Destaca-se que foi alcançado 
o breakeven do EBITDA desta área de negócio no 
3º trimestre do ano, ainda antes da data que havia 
sido comunicada ao mercado. Para tal contribuiu a 
aquisição e a bem-sucedida integração da 321 Crédito, 
uma empresa de crédito automóvel a particulares, que 
complementa bem o portefólio de produtos oferecidos 
pelo banco e, ao mesmo tempo permite capitalizar 
a capacidade que o banco tem demonstrado na 
angariação de depósitos de clientes. 

2020 é um ano muito relevante para os CTT.

No final deste ano termina o contrato de concessão 
da prestação do Serviço Postal Universal, que os 
CTT têm vindo a prestar historicamente em Portugal, 
e que desejam continuar a assumir. No âmbito da 

discussão do novo quadro de concessão, o Conselho 
de Administração dos CTT entende como essencial 
que o próximo contrato promova a sustentabilidade 
e a viabilidade económica da prestação do serviço 
e, sendo naturalmente exigente, em termos da 
qualidade do serviço, esteja alinhado com a prática 
que se observa neste âmbito, na generalidade dos 
países europeus.

2020 representa também um marco histórico  
para os CTT. Celebram-se 500 anos de correio em 
Portugal. Nesta data histórica queremos assumir  
com entusiasmo e determinação o compromisso  
de continuar a servir bem, na qualidade e na inovação, 
a população portuguesa, continuando a ser um 
símbolo em que os portugueses confiam. Queremos 
também continuar a construir um caminho sustentável 
para os quase 12 000 colaboradores cuja valorização 
é essencial para o sucesso futuro e continuarmos a ser 
uma empresa de referência em termos ambientais. 

Temos também um claro objetivo de criação de 
valor a longo prazo para todos os acionistas e 
queremos continuar a ser uma empresa que segue as 
melhores práticas em matéria de governo societário, 
assegurando o máximo rigor e transparência 
informativa em relação a todos os stakeholders. 

G38EC7 G1 G48
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Um ano em que os CTT cumpriram
os seus objetivos mais relevantes

Mensagem
João Bento

“Estou muito confiante  
de que alcançaremos esse  

ambicioso objetivo  
e cumpriremos a nossa missão.”

2019 foi mais um ano desafiante para o mercado postal tanto em 
Portugal como na Europa, mas foi igualmente um ano em que os CTT 

cumpriram os seus objetivos mais relevantes.
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 Ligamos as pessoas 
 e as empresas

Chief Executive Officer

João Bento
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1.2. Mensagem do CEO

E foi finalmente também um ano de significativa 
diversificação de negócios, dado o renovado 
compromisso de afirmar os CTT como um operador 
ibérico muito relevante no setor de encomendas, não 
apenas através da contratação de uma forte equipa de 
gestão em Espanha, com experiência local, setorial 
e de transformação de empresas, e de uma nova 
estratégia para atingir breakeven do EBITDA em 2021, 
mas igualmente através do lançamento do dott.pt em 
parceria com a Sonae e com o objetivo de se tornar 
o principal marketplace online português, o que faz 
parte de um esforço abrangente para nos posicionar 
como uma loja one-stop para e-sellers portugueses 
com uma oferta que vai desde a construção de 
lojas online até à prestação de todos os serviços 
necessários de entrega, devolução, pagamento, 
fulfilment e outros. De referir, por fim, o reforço do 
nosso projeto bancário com a aquisição e a bem-
sucedida incorporação da 321 Crédito, que permitiu 
ao Banco CTT atingir o breakeven do EBITDA no 3º 
trimestre de 2019 (um trimestre antes do projetado).

Estas alterações e resultados permitiram aos CTT 
cumprir o guidance para 2019, aumentando os 
rendimentos operacionais e o EBITDA em 4,6% e 12,2% 
para 740,3 M€ e 101,5 M€, respetivamente, e obtendo 
um aumento significativo do resultado líquido, que 
subiu 35,8% para 29,2 M€, no que gostaríamos 
de assinalar como o início de um novo ciclo de 
crescimento sustentável.

O ano 2019
Os rendimentos operacionais do Correio e outros 
tiveram uma queda de 1,6% para 490,9 M€ em 
resultado do efeito combinado de uma queda de tráfego 

2019 foi mais um ano desafiante para o mercado postal 
tanto em Portugal como na Europa, mas foi igualmente 
um ano em que os CTT cumpriram os seus objetivos 
mais relevantes.

A queda do tráfego de correio endereçado continuou 
a acentuar-se, aumentando a pressão sobre os 
rendimentos do correio, e implicando para os CTT, 
tal como para a maioria dos operadores postais, a 
prossecução da transformação do seu modelo de 
negócio com vista a mitigar os impactos do atual 
processo de digitalização acelerada, transversal a 
toda a economia. Por outro lado, e sensivelmente 
pelas mesmas razões, o mercado de expresso e 
encomendas continua a apresentar um crescimento 
significativo, sobretudo no segmento B2C, 
impulsionado pelo crescimento do comércio 
eletrónico que absorve parte dos impactos da queda 
do correio e reforça a área alargada da logística, uma 
das alavancas de crescimento mais promissoras para 
os operadores postais.

2019 foi simultaneamente um ano de transição 
e de reforço das nossas operações core, sendo 
também um ano de significativa diversificação 
de negócios. Transição na medida em que houve 
uma considerável renovação da equipa de gestão 
executiva e uma reorganização da Empresa no 
sentido de uma maior orientação para o cliente. 
Reforço das nossas competências fundamentais, 
envolvendo um investimento significativo para 
aumentar a automatização das instalações de 
produção e distribuição – crucial para adaptar os 
CTT à nova realidade do mercado de correio e 
encomendas –, e também o reforço da nossa Rede de 
Lojas, incrementando a proximidade com os clientes. 

G1

no sector de encomendas.
Renovado compromisso de afirmar os CTT 
como operador ibérico muito relevante



19

MENSAGEM DO CEO

superior ao esperado e de uma evolução favorável do 
mix de produtos. O bom desempenho do correio de 
maior valor (registado e internacional), que beneficiou 
também do contributo positivo das eleições legislativas, 
não conseguiu compensar integralmente a queda dos 
rendimentos operacionais nas correspondências  
- 16,6 M€ e no correio publicitário (-1,2 M€).

Em contrapartida, os rendimentos operacionais do 
Expresso & Encomendas continuaram a crescer 
em 2019, atingindo 152,4 M€ (+2.4%), apesar da 
reestruturação em curso e da perda de um grande 
cliente em Espanha; registou-se, contudo, uma 
deterioração do EBITDA, muito influenciada pelo 
desempenho do negócio em Espanha.

Em Portugal, após um início de ano lento, o tráfego de 
encomendas registou um crescimento significativo 
em 2019 (+10,7% relativamente a 2018), com os 
rendimentos operacionais registarem o mesmo 
incremento. Este desempenho é explicado pela 
conquista de dois grandes clientes na segunda 
metade de 2019 (nomeadamente, a Amazon e a Santa 
Casa da Misericórdia), pelo considerável aumento dos 
rendimentos operacionais provenientes dos clientes 
ocasionais, pelo sólido crescimento do tráfego 
internacional e pelo desenvolvimento do segmento 
de logística. 

Em Espanha, a modesta tendência de recuperação 
gradual verificada no ano anterior foi interrompida em 
2019 devido à perda de um grande cliente e ao rápido 
aumento do salário mínimo. Com vista a melhorar o 
desempenho do negócio, foi constituída uma nova 

equipa de gestão e lançado um plano de recuperação 
no 2º semestre, uma vez que é nossa firme convicção 
que Espanha continua a ser um pilar fundamental  
para o negócio de Expresso & Encomendas dos CTT 
devido à dimensão do seu mercado, à sua dinâmica  
de crescimento e relevância para o mercado  
CEP português.

Os Serviços Financeiros postais demonstraram uma 
recuperação considerável em 2019. Um crescimento 
da ordem dos dois dígitos altos na captação de 
poupança e seguros, decorrente sobretudo do forte 
ritmo das vendas de certificados de dívida pública, 
permitiu aos CTT atingir rendimentos operacionais 
de 34,1 M€, o que corresponde a um crescimento 
homólogo de 27,2% e de 62,1% no EBITDA.

Para o Banco CTT, 2019 foi um ano histórico.  
Quatro anos após o lançamento, o EBITDA atingiu  
o breakeven devido à bem-sucedida integração  
da 321 Crédito, empresa especializada em crédito 
para compra de viaturas usadas, adquirida em maio. 
Os depósitos excederam os mil M€, o crédito à 
habitação cresceu c. 70% para 405 M€ e os fundos 
poupança reforma off-balance sheet em parceria 
com a seguradora Zurich superaram os 350 M€ 
apenas um ano após o seu lançamento. Além disso,  
o Banco CTT continuou a aumentar significativamente 
o número de clientes a um ritmo razoavelmente 
estável de 10 mil por mês desde o início da operação, 
tendo fechado o ano com mais de 461 mil contas 
bancárias e uma orientação para consumidores 
jovens e altamente digitais.

O Banco CTT continuou a 
aumentar significativamente  
o número de clientes  
a um ritmo razoavelmente estável de  
10 mil por mês desde o início da operação.
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Em termos globais, os negócios distintos do correio 
tiveram um contributo de 34% para o volume de 
negócios da Empresa (mais 3 p.p. do que em 2018), 
confirmando a tendência de contínua diversificação, 
ficando, ainda assim, atrás dos nossos parceiros 
europeus, o que vemos como um sinal positivo  
e uma oportunidade de maior crescimento.

2019 foi também um ano importante no que se 
refere ao investimento em eficiência, no âmbito 
do Plano de Transformação Operacional. Foram 
implementadas novas medidas que nos permitiram 
ultrapassar em 1,5 M€ o objetivo de poupança de 
gastos de 15 M€. Os gastos com pessoal, excluindo 
a 321 Crédito, aumentaram 2,3% uma vez que as 
poupanças decorrentes do Programa de Otimização 
de Recursos Humanos foram contrabalançadas por 
novas admissões nas áreas de crescimento, pelos 
aumentos salariais negociados com os sindicatos 
e por contratação temporária sazonal. Os gastos 
com Fornecimentos e Serviços Externos, excluindo 
a 321 Crédito, aumentaram 1,6%, na sequência das 
significativas poupanças realizadas nos gastos de 
gestão de edifícios e frota (4,8 M€).

No que se refere à gestão de stakeholders, no 
final de maio foi tomada uma decisão importante 
relativamente à previamente anunciada estratégia 
de otimização da rede de lojas: foi decidido e 
publicamente divulgado que o processo de fecho de 
lojas próprias e sua substituição por postos de correio 
seria interrompido; adicionalmente, a Empresa iria 
iniciar um processo de reabertura das suas lojas 
em alguns dos concelhos que tinham ficado sem 
nenhuma. Desde então foram já reabertas 6 lojas, 
reforçando o nosso compromisso de proximidade  
com a população.

E finalmente, mas não menos importante, a 
implementação do Plano de Modernização e 
Investimento tem avançado conforme planeado por 
forma a aumentar a qualidade de serviço e maximizar 
a eficiência operacional através da fusão das redes de 
correio e encomendas. Vários centros operacionais 
foram redesenhados e renovados, as condições de 
acessibilidade – nomeadamente para o tratamento 
de encomendas – foram melhoradas, a primeira (de 
cinco) novas máquinas de tratamento de correio de 
diferentes formatos foi instalada em Cabo Ruivo em 
2019 (entretanto, mais 3 foram instaladas e ativadas) 
e a tecnologia de encaminhamento para os nossos 
carteiros foi significativamente melhorada.

Olhar em frente: 2020 e o futuro
2020 será um ano transformacional e o início de um 
novo ciclo para os CTT. Acreditamos que maximizar o 
foco nos nossos stakeholders – clientes, funcionários, 
acionistas e sociedade – e apresentar resultados de 
excelência nas nossas áreas de negócio core e nas 
novas áreas de negócio, será essencial para caminhar 
com sucesso para o futuro.

No que se refere aos nossos clientes, os CTT estão  
a preparar uma proposta de valor mais alargada  
para os segmentos B2C e B2B. Queremos melhorar 
a nossa posição de líder indiscutível de mercado no 
Correio – de facto, o prestador do Serviço Postal 
Universal para Portugal e o povo português,  
500 anos após o início – e líder de mercado para 
entrega de encomendas. Em termos de B2B, 
queremos posicionar-nos como o parceiro logístico 
preferido das empresas; no B2C, queremos ser vistos 
tanto como um local físico (a nossa incomparável 
rede de lojas) como um site digital, onde as pessoas 
encontrem um vasto portefólio de soluções; em 
relação ao banco, queremos ser reconhecidos como 
um banco simples, com custos baixos e próximo 
das pessoas. Continuaremos a desenvolver um 
conhecimento profundo sobre os nossos clientes 
atuais e potenciais, com o objetivo de responder às 
suas necessidades, desenvolver melhores soluções 
e oferecer a qualidade de serviço necessária. A nossa 
estratégia para melhorar a experiência do cliente 
em todos os pontos de contacto será alvo de grande 
atenção em 2020, com a implementação de iniciativas 
digitais em diferentes canais, como o nosso novo site 
e conjunto de aplicações, mas também nos pontos da 
rede física dos CTT, correspondendo às tendências 
atuais e às novas necessidades dos clientes.

Falando de trabalhadores, focar-nos-emos no 
desenvolvimento da nossa força de trabalho, 
nomeadamente em iniciativas de requalificação 
e programas ajustados a cada segmento de 
trabalhadores, com um esforço renovado para 
melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, 
maiores preocupações com a igualdade de género 
e uma cultura corporativa melhorada, através 
de iniciativas que permitam promover os CTT 
como um empregador preferencial que apoia o 
desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. 
Queremos transformar todos os trabalhadores 
em verdadeiros embaixadores da marca CTT, mas 
também queremos que se destaquem em termos  
de qualidade e produtividade.
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Em matéria de acionistas, reafirmamos o nosso forte 
compromisso de ter um desempenho de primeiro 
nível em termos de retorno acionista em comparação 
com os nossos pares postais europeus, com foco na 
transparência e em linha com as melhores práticas 
do mercado em relação aos aspetos ambientais,  
de responsabilidade social, sustentabilidade  
e governo societário.

Estamos também totalmente empenhados com a 
sociedade; pretendemos continuar a prestar todos os 
tipos de serviços postais e de logística com excelência, 
mas também afirmar-nos como um balcão único para 
todas as empresas, especialmente as PME, dispostas 
a enfrentar os novos desafios e oportunidades do 
comércio eletrónico; além disso, pretendemos 
continuar a investir em tornar a nossa presença e 
atividades cada vez mais sustentáveis e também  
mais adequadas às necessidades da população, de 
acordo com o que for definido no novo contrato de 
concessão do serviço postal universal após 2020.  
E continuaremos a reforçar a proximidade dos CTT 
com a população através de ações reais. Em 2020, 
veremos também o desenvolvimento da nova marca 
CTT, posicionando os CTT como um operador de 
logística abrangente que responde às necessidades 
dos clientes, mantendo o reconhecimento e a 
confiança de nossos stakeholders no ano em que 
celebraremos 500 anos de serviço.

Passando da perspetiva dos stakeholders para um 
ponto de vista de negócios, é nosso principal objetivo 
combater o impacto da queda do tráfego de correio 
nas receitas e na rentabilidade. Continuaremos a 
investir em produtos de correio de valor acrescentado, 
a desenvolver soluções de negócios em mercados 

adjacentes, como o correio digital e oportunidades 
de outsourcing de negócios, alavancando nos nossos 
ativos e redes de clientes.

2020 será também o ano em que nos prepararemos 
para enfrentar os desafios e os impactos do fim da 
isenção "de minimis" em toda a UE do IVA no correio 
internacional de chegada a partir de 1 de janeiro de 
2021 para encomendas importadas.

Além disso, o termo do atual contrato de serviço 
universal representa uma oportunidade única para 
o adaptar, dado o atual nível de queda de tráfego 
de correio e as novas tendências em termos das 
necessidades dos utentes, para garantir que o novo 
contrato de concessão permite sustentabilidade a 
médio prazo, nomeadamente adotando objetivos 
de qualidade de serviço exigentes, mas exequíveis, 
combinados com um mecanismo de preço justo e a 
estabilidade exigida ao longo do contrato. Os CTT 
orgulham-se de ser o prestador do serviço postal 
universal e pretendem manter esse papel, mantendo 
e reforçando a proximidade da população portuguesa, 
desde que sejam cumpridas as condições para um 
serviço postal universal sustentável.

No Expresso & Encomendas, pretendemos consolidar 
o posicionamento ibérico, mantendo os CTT como líder 
de mercado português de última milha, reestruturando 
e retomando o crescimento e convergindo para a 
rentabilidade em Espanha, alavancando no progresso 
constante dos envios B2C associados ao comércio 
eletrónico. Em 2020, pretendemos converter o 
aumento consistente do volume de negócios líquido 
num crescimento de margem mais significativo em 
Portugal, revendo as metodologias de definição de 

No Expresso & Encomendas, 
pretendemos consolidar  
o posicionamento ibérico,  
mantendo os CTT como líder de mercado 
português de última milha.
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produtos e preços, para responder às necessidades do 
mercado e à evolução esperada dos clientes e tirando 
partido dos ganhos de eficiência anunciados pelo 
Plano de Modernização e Investimento. Além disso, 
estamos a reforçar a coordenação das operações 
entre Portugal e Espanha, permitindo à empresa 
competir no mercado ibérico transfronteiriço. Nesse 
sentido, foi já constituída uma nova equipa de gestão 
unificada (comissão executiva). 

A Rede de Lojas dos CTT, uma das maiores de 
Portugal, desempenha um papel importante 
para a população portuguesa, mas também uma 
oportunidade única para a diversificação de negócios. 
O nosso foco está num novo posicionamento 
como rede de lojas não especializada, alargando 
e ajustando o nosso portefólio de produtos a cada 
segmento geográfico e de retalho, aumentando a 
oferta de serviços de proximidade e implementando 
soluções de operadoras de retalho virtuais, 
garantindo simultaneamente que os requisitos do 
serviço universal são cumpridos e fornecendo os 
nossos serviços core com excelência. Também 
pretendemos continuar a desempenhar um papel 
importante na angariação das poupanças da 
população portuguesa, reforçando nossa posição 
como canal preferido para a colocação dos produtos 
da dívida pública da República. 

Quanto ao Banco CTT, após atingir breakeven do 
EBITDA em 2019, o objetivo de curto prazo é continuar 
o seu caminho no sentido de atingir um resultado 
líquido positivo em 2020. Terá de consolidar o seu 
posicionamento como operador inovador e de rápido 
crescimento na banca de retalho ao mesmo tempo 
que percorre um caminho credível como empresa que 
não apenas garante a sustentabilidade, mas também 

Precisamos de continuar  
a implementar uma  
estratégia de gestão  
de emissões de carbono  
no sentido de melhorar ainda  
mais o nosso desempenho.

é atraente para os possíveis parceiros que os CTT 
desejam captar para esse empreendimento. O banco 
propôs-se atingir esse objetivo direcionando-se 
para áreas de negócios que não sejam altamente 
dependentes do nível atual de (baixas) taxas de juros.

Em complemento a tudo isto, queremos também 
reafirmar as nossas metas de eficiência atualizadas, 
visando uma redução de custos de 18 M€ para 
2020. Para alcançar essa ambição, continuaremos a 
simplificar a nossa estrutura empresarial e a aumentar 
a digitalização de processos internos com destaque 
para a reformulação e a robotização de processos.

Por último, mas não menos importante, no que diz 
respeito à sustentabilidade, pretendemos continuar 
a ser um operador líder no setor de logística a nível 
global e também no cenário empresarial português. 
Tendo atingido um marco tão importante como  
a redução de 27,5% das emissões de carbono  
entre 2013 e 2019, precisamos de continuar a 
implementar uma estratégia de gestão de emissões 
de carbono no sentido de melhorar ainda mais o 
nosso desempenho. Em 2019, demos continuidade ao 
processo eletrificação da frota, assinámos o UN Global 
Compact "Business Ambition for 1.5ºC” – com o objetivo  
de alcançar zero emissões em 2050 e limitar o 
aquecimento global a 1,5ºC até 2030 –, aderimos 
ao pacto de mobilidade empresarial para Lisboa 
promovido pelo WBCSD (Conselho Empresarial 
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável), 
reforçando assim o compromisso dos CTT com a 
mobilidade sustentável e gestão de emissões de 
carbono, entre muitas outras iniciativas. Sabemos  
que as alterações climáticas são para levar a sério  
e estamos devidamente empenhados em aceitar  
e cumprir a nossa parte da responsabilidade.
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Portugal. Será um ano desafiante, em que termina 
o atual contrato de concessão do serviço público 
postal universal, e em que teremos de continuar a 
transformar-nos a um ritmo que garanta a nossa 
sustentabilidade. Será também um ponto de viragem, 
pois esperamos alargar e aumentar o ciclo de 
crescimento dos rendimentos operacionais, ampliando 
o âmbito da oferta de produtos e serviços CTT através 
de soluções de negócios cada vez mais inovadoras 
relacionadas com as nossas áreas-âncora de correio e 
encomendas, juntamente com o crescimento da nossa 
pegada logística e a do Banco CTT.

Estou muito confiante de que alcançaremos esse 
ambicioso objetivo e cumpriremos a nossa missão, 
porque, como mais ninguém, nós ligamos as pessoas 
e as empresas – a nossa entrega é total!

Nota final
Estou muito orgulhoso do que os CTT realizaram 
nos meus primeiros 7 meses como CEO, mas nada 
poderia ter sido alcançado sem os esforços e o 
empenhamento dos nossos trabalhadores, nem 
sem o envolvimento e o alinhamento com a maioria 
dos nossos outros stakeholders – certamente de 
todos os nossos clientes e acionistas –, bem como 
o forte apoio do nosso Conselho de Administração. 
Mas permitam-me uma palavra especial de 
agradecimento à minha grande equipa de colegas 
da Comissão Executiva e ao notável conjunto de 
diretores de primeira linha, incluindo aqueles que 
recentemente se juntaram à equipa.

2020 será um ano importante para os CTT. Será 
histórico, pois celebramos uns impressionantes 
500 anos de história dos serviços de correio em 

2020 será um ano 
transformacional  
e o início de um novo ciclo para os CTT.

MENSAGEM DO CEO
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Comissão Executiva
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João Bento 
CEO/Administrador 
Executivo

António Pedro Silva
Administrador 
Executivo

Guy Pacheco
CFO

João Sousa
Administrador 
Executivo

João Gaspar da Silva
Administrador 
Executivo
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Diretrizes do IIRC  
International Integrated Reporting Council

Contactos
Sede
Avenida D. João II, n.º 13 
1999-001 Lisboa PORTUGAL 
Telefone: +351  210  471  836

Órgãos de Comunicação Social
Direção de Comunicação e Sustentabilidade 
Assessoria de Imprensa 
Miguel Salema Garção 
E-mail: gabinete.imprensa@ctt.pt 
Telefone: +351  210 471  800

RELATÓRIO INTEGRADO 2019

Natureza do  
Relatório Integrado

Os indicadores da iniciativa de reporte global  
(Global Report Initiative - GRI) estão incluídos no rodapé  
das páginas, onde os respetivos temas são abordados.

Indicadores GRI

G31G5
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1.3.  
Explicação da natureza  
do Relatório Integrado

Âmbito e limite
Os CTT publicam pela segunda vez o seu relatório 
integrado. Este contém informação financeira e 
não financeira dos CTT, cumprindo as exigências 
do relatório de gestão individual e consolidado, 
designadamente as previstas nos artigos 65º, 66º,  
66º - A, 66º - B e 508º a 508 - G do Código das 
Sociedades Comerciais, direcionado o reporte sobre 
o negócio dos CTT e o seu desempenho a todas as 
partes interessadas.

O relatório integrado contém informação sobre 
estratégia, gestão e desempenho dos principais 
vetores de negócio do Grupo, numa ótica de criação 
de valor sustentável. São também analisados os 
riscos inerentes à atividade e é abordada a forma 
como os CTT incorporam os vários capitais (financeiro, 
humano, intelectual, social e natural), de acordo 
com os Guidelines propostos pelo International 
Integrated Reporting Council (IIRC). Adicionalmente, 
este Relatório contém informação sobre o 
Governo da Sociedade, sobre as Demonstrações 
Financeiras e Individuais e Consolidadas dos CTT e 
sobre o desempenho das principais dimensões da 
sustentabilidade.

O relatório integrado de 2019 divulga a visão 
estratégica e o empenho dos CTT em gerar valor ao 
longo do tempo e em promover a proteção ambiental 
e a integração social. Inclui informação sobre os 
assuntos que afetam, de forma significativa,  
a capacidade dos CTT em gerar valor a curto,  
médio e longo prazo.

O presente relatório divulga os resultados respeitantes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
apresentando, sempre que disponível, informação 
agregada sobre os CTT, S.A. e a totalidade das suas 
subsidiárias, designadas, em conjunto, por CTT. 

No período de reporte , o Banco CTT adquiriu a 
321 Crédito e as empresas Transporta e Tourline 
Express foram incorporadas, por fusão, na CTT 
Expresso. No entanto, estas transações não alteram 
significativamente o âmbito do relato em relação ao 
ano anterior.

Os CTT – Correios de Portugal, S. A. – Sociedade 
Aberta, são desde 2013 uma sociedade anónima 
cotada em bolsa, com 100% do capital disperso por 

O relatório integrado contém 
informação sobre estratégia, gestão 
e desempenho dos principais

vetores de negócio  

G17 G22G18G3 G20 G23G7 G28G13

do Grupo.
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acionistas institucionais e particulares. O Conselho 
de Administração (CA) é composto por catorze 
Administradores, executivos e não executivos e os 
órgãos sociais foram eleitos em Assembleia Geral  
para o triénio 2017-2019.

Compromisso
Os CTT dão cumprimento às obrigações previstas no 
artigo 508º-G do Código das Sociedades Comerciais,  
na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº 89/2017, 
de 28 de julho, divulgando de forma integrada 
a informação de gestão e as informações não 
financeiras, que os CTT publicam anualmente, 
relativas às áreas ambientais, sociais, aos 
trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, 
à não discriminação, ao respeito dos direitos humanos, 
ao combate à corrupção e às tentativas de suborno, 
bem como informação de governo societário.

Este constitui o décimo quinto relato anual de 
sustentabilidade dos CTT. A estrutura e conteúdo do 
relato respeitam as Diretrizes GRI (Global Reporting 
Initiative) enquanto referencial de elaboração 
de relatórios de sustentabilidade e respetivos 
protocolos para o cálculo de indicadores. Este relato 

adotou a quarta geração de diretrizes para relatórios 
de sustentabilidade, tendo obtido a validação 
COMPREHENSIVE, atribuída pela entidade verificadora 
KPMG & Associados. Para aceder à Tabela GRI com a 
localização de cada indicador, consulte o Anexo IV.

No que respeita à análise de materialidade,  
incorpora contributos decorrentes de um exercício de 
envolvimento com stakeholders, realizado conforme 
as diretrizes da Norma AA1000SES, que permitiu a 
atualização do mapeamento e identificação dos temas 
relevantes e dos stakeholders críticos da Empresa.

Em 2019 e à semelhança dos anos anteriores, tendo 
por referência o modelo de relatório constante do 
Regulamento CMVM e as recomendações do Código 
IPCG (em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018), os 
CTT continuam a dar cumprimento a um conjunto 
significativo de recomendações relativamente ao 
governo societário. 

Os princípios essenciais para a definição do conteúdo 
deste relatório são a transparência, a relevância, a 
abrangência e a completude, a fim de proporcionar 
uma leitura cómoda e objetiva às partes interessadas 
que irão utilizar este documento.

G29 G32G30 G33
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1.4. 
Principais Indicadores

1.4.1. Indicadores  
económico-financeiros

Mil euros ou %, exceto indicação adicional

(1) Excluindo imparidades, 
provisões e depreciações/
amortizações, impacto da IFRS 
16 e itens específicos.  
  

(2) Considera-se o número de 
ações em circulação excluindo  
1 ação própria.

Reexpresso

‘18 ‘19 ∆ ‘19-‘18

Rendimentos operacionais 708 034 740 286 4,6%

Gastos operacionais (1) 617 605 638 824 3,4%

EBITDA (1) 90 429 101 462 12,2%

EBIT 45 595 47 285 3,7%

EBT 35 142 35 527 1,1%

Resultado antes de interesses não controlados 21 520 29 285 36,1%

Resultado líquido do período atribuível a detentores  
de capital dos CTT

21 499 29 197 35,8%

Resultado líquido por ação (euro) (2) 0,14 0,19 35,8%

Margem EBITDA 12,8% 13,7% 0,9 p.p.

Margem EBIT 6,4% 6,4% -0,1 p.p.

Margem líquida 3,0% 3,9% 0,9 p.p.

Investimento 30 654 45 442 48,2%

Cash flow livre 15 035 32 335 115,1%

Reexpresso 

‘31.12.18 ‘31.12.19 ∆ ‘19-‘18

Caixa e equivalentes de caixa 422 717 442 996 4,8%

Caixa própria 146 282 115 376 -21,1%

Ativo 1 854 470 2 513 441 35,5%

Capital próprio 135 887 131 415 -3,3%

Passivo 1 718 582 2 382 026 38,6%

Capital social 75 000 75 000 0,0%

Número de ações 150 000 000 150 000 000 0,0%

G9
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1.4.2. Indicadores  
operacionais

(1) ETI = Equivalente a Tempo 
Inteiro.

‘18 ‘19 ∆ ‘19-‘18

Correio 4,6%

Tráfego correio endereçado (milhões de objetos) 680,7 619,0 -9,1%

Correio transacional 585,8 536,0 -8,5%

Correio editorial 37,2 34,8 -6,5%

Correio publicitário 57,8 48,2 -16,5%

Tráfego correio não endereçado (milhões de objetos) 427,3 521,4 22,0%

Expresso e Encomendas

Portugal (milhões de objetos) 19,8 22,0 11,2%

Espanha (milhões de objetos) 17,5 15,8 -9,8%

Serviços Financeiros

Pagamentos (nº de transações; milhões) 1,3 1,2 -7,8%

Poupança e seguros (subscrições; milhões de euros) 2 696,8 3 971,7 47,3%

Banco CTT

Nº de contas à ordem 347 941 461 271 32,6%

Depósitos de clientes (€m) 883 950,5 1 283 567,3 45,2%

Pagamentos (nº de transações; milhões) 49,5 52,2 5,5%

Stock líquido de crédito à habitação (€m) 238 435,1 405 074,1 69,9%

Produção de crédito pessoal (€m) 41 640,0 43 901,9 5,4%

LTD (incluindo a 321 Crédito) 28,1% 69,0% 41,0 p.p.

Nº de balcões 212 212 0,0%

Pessoal 

Trabalhadores (ETI) (1) 12 634 12 732 0,8%

Rede de Vendas, Transportes e Distribuição

Pontos CTT 2 383 2 370 -0,5%

Rede de lojas 538 539 0,2%

Postos de correio 1 845 1 831 -0,8%

Agentes Payshop 4 600 4 821 4,8%

Centros de distribuição postal 230 226 -1,7%

Giros de distribuição postal 4 701 4 660 -0,9%

Frota (número de veículos) 3 685 3 804 3,2%
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1.4.3. Indicadores  
de sustentabilidade

‘18 ‘19 ∆ ‘19-‘18

Clientes

Satisfação dos clientes (%) 78,9 79,1 0,2 p.p

Trabalhadores

Sinistralidade (nº ocorrências) 1 017 1 080 6,2%

Volume de formação (horas) 240 879 251 032 4,2%

Mulheres em cargos de chefia (1ª linha) (%) 23,3 20,0 -3,3 p.p

Comunidade/Ambiente

Cadeia de valor - contratos c/ critérios ambientais (%) 95,8 98,9 3,1 p.p

Emissões CO2 totais, scopes 1 e 2 (kton.) (1) (2) (4) 16,4 16,7 1,8%

Consumos energéticos (TJ) (1) (4) 390,4 380,9 -2,4%

Veículos ecológicos 311 315 1,3%

Peso da gama Eco na linha Direct Mail (%) (3) 39,6 43,5 3,9 p.p

Investimento na comunidade (mil euros) 1 190 1 018 -14,5%

EN32EC8 EN3 EN27EN15EN7 PR5EN16EC7 LA6

(1) Dados provisórios.
(2) Atualização dos dados de 2018
(3) Tráfego.
(4) Inclui energia verde.
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1.5. 
Prémios e reconhecimentos 
externos

CTT continuam  
a ser Marca de Confiança  
dos portugueses
Foram pela 16ª vez distinguidos  
como uma das Marca de Confiança  
dos portugueses, 
 no estudo realizado pela revista Seleções  
do Reader ’s Digest tendo alcançado o primeiro  
lugar na categoria Serviços de Correio e Logística,  
com 90% dos votos.

Marca CTT eleita  
Superbrand 2019
A Marca CTT foi, mais uma vez, distinguida como 
Marca de Excelência Superbrands 2019. 

Em 2019 os CTT  
e seus dirigentes 
obtiveram as seguintes

Prémios Marketeer  
2019
CTT são marca do ano 
venceram na categoria Corporate Brands  
na 11ª edição dos Prémios Marketeer.

Prémios Human  
Resources Portugal 
Os CTT foram galardoados nos 
prémios Human Resources Portugal 
2019 na categoria “Diversidade  
e Inclusão”, 
que reconhece as boas práticas de diversidade  
e inclusão laboral.

distinções 
e reconhecimentos externos.



33

INTRODUÇÃO AOS CTT

Nível de liderança A- no Carbon 
Disclosure project 2019
Os CTT obtiveram a pontuação de 
Leadership A- no rating CDP – Carbon 
Disclosure project de 2019, o mais 
importante rating bolsista carbónico 
internacional. 
Este resultado é um importante reconhecimento  
do trabalho que os CTT têm vindo a desenvolver  
em matéria de gestão carbónica e de combate  
às alterações climáticas. 

Banco CTT vence prémio  
Cinco Estrelas 2019 
na categoria de Crédito Habitação,  
entre os cinco bancos avaliados  
na mesma categoria.  
Os critérios de avaliação são as cinco principais variáveis 
que influenciam a decisão de compra dos consumidores: 
satisfação pela experimentação, relação preço-
qualidade, intenção de compra ou recomendação, 
confiança na marca e inovação. 

Prémio de excelência logística
Os CTT conquistaram  
o Prémio Excelência Logística 2019 
atribuído pela APLOG  
- Associação Portuguesa de Logística e Revista Logística 
Moderna, com o projeto Order Now - Automação no 
Processo de Logística como 
 Resposta ao e-commerce.

Prémio AICEP de Inovação
Atribuído ao Portal de Desalfandegamento 
pela Associação Internacional de 
Comunicações de Expressão Portuguesa 
(AICEP).  
Com a nova plataforma para desalfandegamento 
online, os CTT tornaram o processo de mais simples, 
transparente e célere, contribuindo para o aumento  
da satisfação dos clientes.

OS CTT foram 
pela 16ª vez 
distinguidos como 
uma das Marcas  
de Confiança  
dos portugueses.
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Innovation Guru  
Farmer 2018
Os CTT ganharam o prémio 
Innovation Guru Farmer 2018 dos 
Exago Innovation Guru Awards.  
O galardão distingue o cliente que melhor 
mantém o foco em alcançar a excelência na 
inovação. Os CTT introduziram em 2018 o 
Innovation Tank, um novo processo de seleção 
de ideias decorrentes da INOV+, que veio dar 
resposta a um abrandamento na última etapa 
do funil de inovação, permitindo um aumento de 
400% de eficiência na fase de implementação. 

Distinção APCE
Os CTT foram vencedores  
de dois primeiros prémios nas 
categorias: evento interno até  
500 colaboradores - CTT Academy 
Young Talent Development e Video - 
CTT Ads Direct Medal atribuídos pela 
APCE - Associação Portuguesa de 
Comunicação de Empresa.  
Os CTT foram ainda distinguidos por mérito 
nas seguintes categorias: Publicação Interna 
– Revista Move-nos; Rádio e Televisão 
Corporativas – CTT TV; Vídeo – Árvore Pela 
Floresta; Suporte Digital Interno: Intranet, Apps  
e Redes Sociais – Intranet CTT; Evento interno 
até 500 colaboradores -Jantar de Insígnias  
36 e 40 anos.

Prémios Fundacom
O vídeo CTT ads direct medal  
foi vencedor na categoria  
Vídeo Multimedia & Digital  
atribuído pela Fundacom, uma fundação  
que tem como missão impulsionar e valorizar  
a comunicação estratégica em espanhol  
e português no mundo. 

Innovation Tank
aumento de 400% de eficiência na fase 
de implementação. 

400%

O galardão 
distingue o cliente 
que melhor 
mantém o foco 
em alcançar a 
excelência na 
inovação. 
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Linhas CTT e CTT Expresso 
Premiadas no APCC  
Best Awards 2019
As Linhas CTT e CTT Expresso  
foram premiadas na APCC Best  
Awards 2019  
da Associação Portuguesa de Contact Centers com 
as medalhas de prata e bronze, respetivamente na 
categoria de Distribuição e Logística.

Prémio Internacional  
de Arte Filatélica Asiago
A emissão Europa 2018, dedicada  
às Pontes de Portugal Continental, 
Açores e Madeira, foi distinguida  
com o Prémio Asiago 2018  
para o Design Filatélico, na Categoria Turismo, 
atribuído pela Academia Olímpica de  
Asiago – Vicenza (Itália).

Prémio Graphis Gold
Design da Emissão 250 anos da Imprensa 
Nacional distinguido com prémio Graphis 
Gold pela Graphis -The International 
Journal of Visual Communication,  
uma publicação de referência no universo das artes 
gráficas, desde 1944. 

“Do Cacau ao Chocolate” CTT 
vence Portugal Cookbook  
Fair 2019
A edição do livro CTT venceu o prémio 
Portugal Cookbook Fair 2019,  
uma organização que pretende celebrar os melhores 
livros de gastronomia publicados no país. 

Reconhecimentos

Raul Moreira distinguido  
pela Marinha

O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 
António Maria Calado, concedeu a Raul Moreira, 
Diretor de Filatelia dos CTT, a Medalha Naval de  
“Vasco da Gama”, pela “grande recetividade às 
propostas da associação a relevantes eventos  
da Marinha”, contribuindo para honrar e prestigiar  
a marinha e o país.

CTT Lançam Primeiro Selo  
do Mundo com Luz LED

Os CTT lançaram uma emissão filatélica alusiva aos 
Reis Magos, com uma particularidade única no mundo. 
Um dos selos tem uma luz LED na estrela-guia. Para 
ativar esse díodo emissor de luz basta aproximar um 
telemóvel com tecnologia NFC.




