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1

MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2008 é o primeiro dos três que nos separam da liberalização plena do serviço público de
comunicações postais em Portugal, período que coincide com o mandato dos corpos sociais eleitos na
assembleia geral (AG) anual de 2008.
Nessa AG foram estabelecidas as orientações específicas para o triénio, aspecto inédito na história da
empresa CTT e raro no tecido empresarial nacional. Acresce que menos de um mês após foram dados a
conhecer os objectivos anuais e plurianuais para o mandato, mais exigentes que o constante no Plano
Estratégico 2010, aprovado em Outubro de 2007.
Tal constituiu um importante estímulo para a equipa de gestão, que logo no primeiro dia tomou decisões
em conformidade com tais orientações, como sejam a nomeação do secretário da sociedade, a aprovação
do regulamento do conselho de administração e do modelo a aplicar às comissões executivas das
subsidiárias, ajustamentos ao modelo organizativo com nomeação de responsáveis mais jovens e mais
mulheres.
Na senda de uma maior responsabilização dos responsáveis em Julho foram celebrados contratos de
gestão com os gestores executivos das subsidiárias e contratos de objectivos com os directores da
empresa-mãe, após ajustamento ao plano e orçamento 2008 do Grupo CTT, alinhando toda a organização
com os ambiciosos objectivos fixados pelo accionista.
Na AG, a seu pedido, o Prof. Luís Nazaré, a quem este conselho de administração formula os votos das
maiores felicidades pessoais e profissionais, cessou as suas funções de PCA. Quase um terço da
actividade de 2008 ainda se desenrolou sob o seu comando. Com a criação do novel Comité de
Estratégia, cujos membros foram nomeados em Julho último, continuou, ainda que noutros moldes, a dar
a sua colaboração profissional à empresa.
Numa conjuntura menos favorável que a prevista, logo no 1º semestre, designadamente influenciada pelo
aumento do custo das matérias-primas e do petróleo – neste caso com implicações directas nos custos do
Grupo com os transportes terrestres e aéreos – e pela actualização dos preços do serviço postal universal
prestado pela empresa-mãe, apenas em Agosto, e com o aprofundamento da crise financeira, que se
transformou numa crise económica a nível global, os resultados alcançados no ano são francamente
positivos.
Qualidade de serviço, rendibilidade e valor accionista foram os aspectos mais marcantes, a par da
celebração do AE 2008 com nove das catorze associações sindicais da casa-mãe, a que aderiram mais três
em Fevereiro último, e no qual se revêem 70% dos seus trabalhadores.
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Persistiram algumas paralisações laborais, mas os índices de qualidade continuam a situar-se
confortavelmente acima dos níveis convencionados. A procura da melhoria contínua do serviço ao cliente
prosseguirá no futuro próximo.
Os proveitos abrandaram o seu ritmo de crescimento com destaque para a actividade de correio, face à
redução da procura.
Os níveis de rendibilidade mantiveram-se elevados quando comparados com os nossos congéneres
europeus, com proveitos operacionais, EBITDA, EBIT, resultados financeiros e resultados correntes a
atingirem novos máximos no Grupo CTT. As margens EBITDA e EBIT, ROIC e ROCE registaram os
mais altos níveis de sempre.
Quanto ao valor proposto para dividendos (34,9 milhões de euros), corresponde a um payout ratio de
60%. Em três anos consecutivos a empresa retorna ao accionista 135% do capital social.
A actividade desenvolvida em 2008 foi enquadrada pelas prioridades eleitas para o mandato – preparação
criteriosa para vencer o desafio da liberalização em Portugal, serviço ao cliente, robustecimento do
portfolio do Grupo e eficiência empresarial.
Nesse âmbito prosseguiram ou foram lançados doze programas de acções estratégicas. Entre as acções
desenvolvidas merecem referência entre outras: adopção de um conjunto de decisões relativas ao modelo
de governo da sociedade de acordo com as melhores práticas, lançamento do novo centro operacional de
correios no Norte do país, estabelecimento de cenários alternativos para as redes de atendimento e de
distribuição do futuro, determinação do custo da obrigação do serviço universal, lançamento dos
projectos DOOR (distribuição organizada com optimização de recursos) e DTE (distribuição
empresarial), num caso e noutro com implementações previstas a iniciar-se em 2009 e a concluir em
2010, a criação do observatório permanente preparar a liberalização total que está estruturado em 5
grupos de trabalho (serviço universal, condições de acesso, modelos de custeio, IVA e modelos de
entrada) com vista à criação de cenários estratégicos pós-liberalização, o estabelecimento dos convénios
plurianuais 2008-2010 de preços e qualidade do serviço postal universal, o novo AE, o reforço das
equipas KAM e Grandes Contas, o lançamento de uma unidade de serviços partilhados, o
reposicionamento dos serviços financeiros, a preparação da entrada no mercado angolano, o lançamento
do serviço mailmanager, solução de BPO ao serviço dos clientes empresariais.
Os proveitos operacionais consolidados cresceram 2,4% em relação a 2007. Não obstante a atenuação do
crescimento, ocorreu uma variação positiva em todas as áreas de negócio, com destaque para a empresamãe e o negócio CEP – CTT Expresso e Tourline Express – que registou uma variação de 6,7%.
O EBITDA consolidado registou um acréscimo de 18,4%, proporcionando uma margem de 13,8%, uma
melhoria de 1,9 p.p. em relação à registada no ano anterior.
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Os resultados operacionais consolidados cresceram 18,6%, traduzindo-se numa margem operacional de
9% (+1,3 p.p. que em 2007). Para tal contribuiu fundamentalmente a evolução ocorrida na empresa-mãe.
Os resultados correntes consolidados de 80,3 milhões de euros (M.€) aumentaram 18,6 M.€ (+30,1%).
O resultado consolidado antes de impostos de 83,5 M.€ excedeu 6,8 M.€ (+8,9%) o do ano anterior. Por
efeito do acréscimo dos impostos sobre o rendimento (+21,4 M.€) o resultado líquido regrediu para 58,2
M.€ (-20%), correspondente a um lucro líquido consolidado por acção de Euro 3,32 e a uma
rendibilidade do capital próprio confortável de 23,5%.
Uma palavra final para os trabalhadores com que contamos para vencer os desafios que nos esperam.
Continuaremos a promover o aumento da literacia, o desenvolvimento das suas capacidades e do seu bem
estar, a compensar o desempenho profissional e pugnaremos por melhores salários sempre que as
condições económicas empresariais o justifiquem.
Lisboa, 19 de Março de 2009

Estanislau José Mata Costa
Presidente do Conselho de Administração
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2

PRINCIPAIS INDICADORES

2.1 Dados Consolidados
mil euros

% 08/07

2007

2008

Proveitos operacionais

837 473

857 275

2,4

EBITDA

100 031

118 471

18,4

Resultados operacionais

64 736

76 767

18,6

Resultados correntes

61 754

80 312

30,1

Resultado antes de impostos

76 670

83 458

8,9

Resultado líquido

72 743

58 153

-20,1

4,16

3,32

-20,1

537 615

544 270

1,2

Investimento (a)

34 187

23 304

-31,8

Margem EBITDA

11,9%

13,8%

1,9 p.p.

Margem Operacional

7,7%

9,0%

1,3 p.p.

Margem Líquida

8,7%

6,8%

-1.9 p.p.

28,8%

23,5%

-5,3 p.p.

9,0%

11,2%

2,2 p.p.

11,2%

13,4%

2,2 p.p.

Activo

1 460 211

1 303 990

-10,7

Passivo

1 207 880

1 056 526

-12,5

252 330

247 464

-1,9

Capital social

87 325

87 325

-

Liquidez Geral

111,8%

117,4%

5,6 p.p.

Autonomia Financeira

17,3%

19,0%

1,7 p.p.

Solvabilidade

21,1%

23,6%

2,5 p.p.

120,5%

126,6%

6,1 p.p.

68

64

-5,9

Resultado líquido por acção (euro)
VAB

Rendibilidade do Capital Próprio (ROE)
Return on Invested Capital (ROIC)
Return on Capital Employed (ROCE)

Capital próprio

Cobertura do Imobilizado
Prazo médio de pagamento a fornecedores (dias)
(a) Inclui investimento financeiro
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PROVEITOS OPERACIONAIS CONSOLIDADOS POR ÁREA DE NEGÓCIO (2008)

Serv.
Financeiros
6,7%

Dados e
Documentos
2,9%

CEP
17,0%

Phone-ix
0,7%

Correio
72,7%

2.2 Indicadores operacionais
2007

2008

% 08/07

Procura Postal
Tráfego endereçado (milhões de objectos) (a)

1 255

1 236

-1,5

576

573

-0,5

24 357

24 084

-1,1

10,2

10,6

3,9

Efectivo em 31 de Dezembro

15 374

15 361

-

Efectivo médio

15 724

15 993

1,7

924

908

-1,7

1 929

1 965

1,9

370

369

-

Giros de distribuição postal

6 283

6 305

-

Frota (número de veículos)

3 644

3 654

-

Tráfego não endereçado (milhões de objectos)
Serviços Financeiros Postais (milhões de euros) (b)
Filatelia (milhões de euros)

Pessoal (c)

Rede de Vendas e Distribuição
Estações de correio (d)
Postos de correio
Centros de distribuição postal

(a) Inclui correspondência endereçada, direct mail e encomendas.
(b) Valores intermediados.
(c) Inclui efectivos do quadro e contratados a termo do Grupo; não inclui trabalhadores temporários.
(d) Inclui estações móveis (12 em 2007 e em 2008), balcões exteriores de correio (20 em 2007 e 19 em 2008) e lojas de parceria
(21 em 2007 e 13 em 2008).
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2.3 Indicadores das empresas do Grupo
mil euros

% 08/07

2007

2008

675 594

685 814

1,5

62 581

77 719

24,2

Margem EBITDA

9%

11%

2 p.p.

Resultado líquido

72 743

58 153

-20,1

Investimento

19 725

19 319

-2,1

Efectivos em 31 de Dezembro (nº) (b)

13 426

13 172

-1,9

1 255

1 236

-1,5

14 163

13 923

-1,7

4 094

3 889

-5,0

Margem EBITDA

29%

28%

-1 p.p.

Resultado líquido

2 920

2 807

-3,9

Investimento

30

9

-70,0

Efectivos em 31 de Dezembro (nº) (b)

28

30

7,1

576

573

-0,5

Proveitos operacionais

92 447

99 082

7,2

EBITDA

14 669

15 747

7,3

Margem EBITDA

16%

16%

-

Resultado líquido

6 885

7 367

7,0

Investimento

6 265

4 881

-22,1

Efectivos em 31 de Dezembro (nº) (b)

996

1 142

14,6

Tráfego (milhões de objectos)

10,3

11,7

13,6

57 725

59 779

3,6

4 700

5 194

10,5

Margem EBITDA

8%

9%

1 p.p.

Resultado líquido

863

-244

-128,3

1 808

1 657

-8,3

425

452

6,4

10

10

-

CTT, S.A. (empresa-mãe)
Proveitos operacionais
EBITDA

Tráfego (milhões de objectos)

PostContacto
Proveitos operacionais
EBITDA

Tráfego (milhões de objectos)

CTT Expresso

Tourline Express
Proveitos operacionais
EBITDA

Investimento (a)
Efectivos em 31 de Dezembro (nº) (b)
Tráfego (milhões de objectos)
(a) Inclui investimento financeiro.

(b) Inclui efectivos do quadro e contratados a termo; não inclui trabalhadores temporários.
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2.3 Indicadores das Empresas do Grupo (continuação)
mil euros

% 08/07

2007

2008

12 530

13 949

11,3

5 160

5 808

12,6

Margem EBITDA

41%

42%

1 p.p.

Resultado líquido

3 321

3 755

13,1

195

546

179,8

Efectivos em 31 de Dezembro (nº) (b)

26

26

-

Transacções (milhões operações)

46

50

8,7

Proveitos operacionais

6 305

9 124

44,7

EBITDA

3 445

4 884

41,8

365

1 916

424,9

4131

1 609

-61,0

34

33

-2,9

24 308

26 317

8,3

2 705

2 766

2,3

Margem EBITDA

11%

11%

-

Resultado líquido

753

1 442

91,5

Investimento

909

354

-61,1

Efectivos em 31 de Dezembro (nº) (b)

373

425

13,9

3 810

4 806

26,1

909

1 068

17,5

Margem EBITDA

24%

22%

-2 p.p.

Resultado líquido

420

458

9,0

1 124
66

722
81

-35,8
22,7

PayShop
Proveitos operacionais
EBITDA

Investimento

CTT GEST

Resultado líquido
Investimento
Efectivos em 31 de Dezembro (nº) (b)

Mailtec (Consolidado)
Proveitos operacionais
EBITDA

EAD
Proveitos operacionais
EBITDA

Investimento
Efectivos em 31 de Dezembro (nº) (b)
(a) Inclui investimento financeiro.

(b) Inclui efectivos do quadro e contratados a termo; não inclui trabalhadores temporários.
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3

SÍNTESE DO ANO

Janeiro
•

Remodelação da estação de correio (EC) de Palmela e reinstalação da EC Batalha no Porto.

•

Arranque do SIAC – Sistema Integrado de Apoio ao Cliente, que possibilita a recolha, tratamento e
arquivo electrónico das reclamações feitas aos CTT.

•

Lançamento pelo Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público (IGCP) da série C dos
Certificados de Aforro, em paralelo com a cessação de novas subscrições da série B e revisão dos
respectivos parâmetros de cálculo dos juros.

•

Acção de marketing da ViaCTT direccionada a clientes particulares e empresariais, no âmbito do
patrocínio à conferência de lançamento do novo formato da revista “Courrier Internacional”.

•

Assinatura de protocolo com a Direcção Geral dos Serviços Prisionais, que estabelece procedimentos
para a identificação dos reclusos tendo em vista o levantamento de encomendas postais.

•

Lançamento da emissão conjunta comemorativa “200 anos da chegada da família real portuguesa ao
Brasil”, em Salvador da Baía e no Palácio Nacional da Ajuda, e do bloco filatélico comemorativo dos
“30 anos de aventura Dakar”.

Fevereiro
•

Remodelação da EC Asprela, no Porto.

•

Início da comercialização na rede Payshop dos cartões telefónicos Euro Card.

•

Realização do encontro da equipa de vendas da CTT Expresso.

Março
•

Assinatura pelos CTT e por nove dos catorze sindicatos do novo Acordo de Empresa – AE 2008.

•

Lançamento das emissões filatélicas “Aqui Há Selo – Infertilidade” e “Ano internacional do planeta
Terra”.

•

Patrocínio da “Prova de Deficientes Motores em Cadeiras de Rodas” integrada na 18ª Meia Maratona
de Lisboa.

•

Patrocínio à APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial, na “3ª Edição da semana de
responsabilidade social”.

•

Participação na “Logistrans – Salão profissional de logística e transportes”, no Centro de Congressos
do Estoril.

•

Encontro de trabalhadores da PostContacto, no centro operacional de correio do sul.

•

Visita do Ministro dos Correios, das Tecnologias de Informação e das Comunicações e do Presidente
dos Correios da Argélia ao centro operacional de correio do sul.
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Abril
•

Realização da Assembleia Geral Anual dos CTT onde foram aprovados o Relatório de Gestão e as
Contas Individuais e Consolidadas dos CTT 2007, a aplicação de resultados do exercício, votos de
louvor ao Conselho de Administração (CA) e aos órgãos de fiscalização – Conselho Fiscal e ROC,
eleitos os órgãos sociais para o triénio 2008-2010 e divulgadas as orientações para o mandato 20082010. Os Estatutos da sociedade foram alterados para viabilizar a criação de um Comité de Estratégia,
órgão consultivo do CA, com o objectivo de reflectir sobre o desenvolvimento estratégico do Grupo.

•

Publicação no Boletim de Trabalho e do Emprego e entrada em vigor em 20 de Abril do novo AE
2008.

•

Remodelação da EC de Montemor-o-Velho.

•

Lançamento do Pick & Go, novo serviço de recolhas e entregas domiciliárias, de correspondências e
encomendas em quantidade, em horário previamente programado com o cliente.

•

Lançamento das emissões filatélicas “Campeonato Europeu de Judo, ”500 Anos da Cidade do
Funchal”, “50 anos da morte do Prof. Mira Fernandes”, “Vultos da História e da Cultura” e “Jogos
Olímpicos – Pequim”.

•

Workshop de Filatelia sobre o tema “Combate às emissões ilegais”, na Fundação Portuguesa das
Comunicações, com a participação dos CTT, da UPU e da AICEP.

•

Início do Programa de Seminários Temáticos dirigido a todos os quadros superiores admitidos no
Grupo CTT nos últimos 10 anos.

•

Realização de conferência interna sobre o tema “Correios europeus – tendências”, em Lisboa e
difusão, através de videoconferência, para os vários locais de trabalho no Porto, em Gaia, em
Coimbra, em Ponta Delgada e no Funchal.

•

Patrocínio dos CTT ao “Estoril Open”.

•

Visita do CEO dos Correios da Sérvia aos CTT e à CTT Expresso e assinatura de protocolo de
Acordo do Cooperação.

Maio
•

Inauguração da EC Alfragide Shopping.

•

Lançamento do livro “Superbrands Portugal 2008” e entrega do certificado “Marca de Excelência
2008” aos CTT.

•

A revista “Aposta” foi uma vez mais premiada pela Associação Portuguesa de Comunicação de
Empresa (APCE) como a melhor publicação interna de 2007 (tal como sucedera em 2005).

•

Lançamento das emissões filatélicas “Europa 2008 – Cartas”, “Campeonato da Europa de Triatlo”,
“Priolo”, da carteira filatélica temática “Fauna da Madeira”, da emissão de selos auto adesivos
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“Transportes públicos urbanos” e da emissão comemorativa de etiquetas de impressão de franquia
automática “bombeiros voluntários”.
•

Apresentação pelo MOPTC, nas instalações da Estradas de Portugal, dos resultados dos CTT, ANA,
EP e TAP, no âmbito do programa “Compromisso com a Excelência na Gestão das empresas e
organismos tutelados”.

•

Realização pelo MOPTC nos jardins dos CTT de evento que, no âmbito do “Compromisso com a
Excelência na Gestão das empresas e organismos tutelados”, apresentou o desempenho a nível da
sustentabilidade de 9 empresas e organismos tutelados pelo Ministério.

•

Início do serviço de bilhética dos “Horários do Funchal”, na rede PayShop.

•

Início do projecto “A Distribuição em Melhor Forma” que visa preparar a distribuição para os
desafios da liberalização.

•

Reunião de dirigentes da Tourline Express em San Sebastián.

•

Reunião do Conselho de Administração com clientes, em Espinho, prática iniciada e a prosseguir nos
distritos fora de Lisboa e nas Regiões Autónomas.

•

Realização dos “XXV Jogos Nacionais dos CTT”, em Espinho.

•

Patrocínio do evento Publidevoradores “Noite da Publicidade” que decorreu no ISCTE.

•

Patrocínio da “Corrida da pequenada”, “Corrida dos deficientes”, “10 Km’s” e “Fun Run” no Estádio
da Luz.

•

Patrocínio da CTT Expresso e da Tourline Express, à equipa portuguesa de futebol indoor que
participou no Campeonato Europeu em Valência (Espanha).

•

Participação na “9ª World mail awards” e na “World mail & express europe conference and
exhibition” que decorreu em Budapeste, tendo a PayShop ganho o prémio de melhor projecto de
retalho no sector postal.

•

Patrocínio da “Corrida da Mulher” com a participação de 100 trabalhadores.

•

Promoção da “16th Conference on postal and a delivery economics” realizada no Algarve.

•

Pagamento de dividendos ao Estado (€ 58 194 664,00) e distribuição de resultados de 2007 aos
trabalhadores (€ 4 856 341,79) na sequência do aprovado na AG de 2008.04.28.

•

Pagamento da renda ao Estado relativa aos serviços reservados prestados em 2007 (€ 3 319 822,76).

•

Eleição do PCA/CEO dos CTT para o Conselho de Administração do IPC – International Post
Corporation.
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Junho
•

Remodelação da EC de Benfica, em Lisboa.

•

Presença do Ministro das Obras Públicas e do Secretário de Estado Adjunto no Centro de Novas
Oportunidades dos CTT, para assinatura do protocolo que disponibiliza o serviço ViaCTT aos
beneficiários do Programa e.Escola e entrega de diplomas do 12º Ano e de computadores portáteis no
âmbito do programa Novas Oportunidades.

•

Lançamento das emissões filatélicas “O direito da criança à educação”, “Campeonato Europeu de
Futebol”, “Faróis de Portugal” e “Ano Polar Internacional” e do livro “Faróis de Portugal – A terra ao
mar se anuncia”.

•

Participação na “Expo Management” no Palácio Municipal dos Congressos em Madrid.

•

Participação na EFIRO – Exposição Mundial de Filatelia com recepção de Portugal como organizador
da Exposição em 2010, em Bucareste.

•

Patrocínio da prova “Lisboa Bike Tour 2008”.

•

Realização do “IX Grande Prémio Internacional CTT de Ciclismo”.

•

Assinatura do Acordo de Cooperação Postal com os Correios Argelinos.

Julho
•

CTT foram distinguidos com o prémio de “Melhor Relatório de Gestão, Contas e Informação sobre

Governance entre as Empresas do Sector Empresarial do Estado”, na edição dos Investor
Relations & Governance Awards 2008, uma iniciativa da Deloitte em parceria com o Semanário
Económico e o Diário Económico.
•

Entrega dos prémios do programa “Onde te leva a imaginação”, uma acção dos CTT em parceria com
o Plano Nacional de Leitura com o objectivo de dinamizar a escrita e a leitura das crianças (que
frequentam o pré-escolar, o 1º ciclo do ensino básico e o 2º ciclo do ensino básico) através da
proposta de actividades a desenvolver nas escolas.

•

Entrega do grande prémio de poesia APE/CTT a Ana Luísa Amaral pelo livro “Entre dois rios e
outras noites”.

•

Inauguração da exposição “Impressões do Oriente de Eça de Queirós a Leite Vasconcelos”, no
Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, com o lançamento do inteiro postal comemorativo de “150 Anos
do Nascimento do Dr. José Leite de Vasconcelos”.

•

Inauguração da exposição “Maria Callas”, no Museu da Electricidade em Lisboa, com o lançamento
do inteiro postal comemorativo “Evocação a Maria Callas”.

•

Lançamento do serviço Bilheteira OnLine, que permite comprar bilhetes através do site www.ctt.pt.

•

Participação no “WTCC – World Touring Car Championship”, no autódromo do Estoril, com um
stand para venda da brochura filatélica sobre a prova.
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•

Patrocínio ao “Porto Bike Tour” e participação na feira no Pavilhão do El Corte Inglês em Gaia.

•

Reuniões do Conselho de Administração com clientes em Évora e em Faro.

•

Celebração dos contratos de gestão entre CTT (accionista) e os administradores executivos da CTT
Expresso e da Mailtec Holding (3 em cada um dos casos) e os CEO da PostContacto e da PayShop
Portugal.

•

Celebração dos contratos de objectivos com os 22 responsáveis directamente dependentes do
Conselho de Administração dos CTT.

•

Assinatura de protocolo de cooperação entre os CTT e os Correios do Equador, no âmbito da visita do
Vice-Presidente da República e do CEO dos Correios do Equador aos CTT.

•

Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho “UPU & Uniões Restritas” e do Comité de Assuntos
Internacionais da PostEurop, em Roma.

•

Participação no 24º Congresso da União Postal Universal, em Genebra, de 23 de Julho a 12 de
Agosto, com a presença do PCA/CEO dos CTT na abertura (organização dos trabalhos) e
encerramento (votações). Os CTT foram eleitos no subgrupo dos países desenvolvidos para o COP
(Comité dos Operadores Postais).

Agosto
•

Lançamento dos carimbos comemorativos “1º Centenário da Capela da Nossa Senhora das Neves”,
“Homenagem a Trindade Coelho” e “XIII Mostra Filatélica do Cine Clube de Monção”.

Setembro
•

Reinstalação da EC no Aeroporto de Lages (Ilha Terceira).

•

Lançamento das emissões filatélicas “Novas Tecnologias”, “100 Anos da CUF”, “Cerâmica
Farmacêutica” e dos carimbos comemorativos “100 Anos da Região Demarcada do Dão”, “Funchal
500 Tall Ships Regata 2008”.

•

Apresentação do serviço de donativos da PayShop, com presença das várias instituições de
solidariedade social aderentes.

•

Patrocínio da “IX Meia Maratona de Portugal na Ponte Vasco da Gama e participação na Feira do
Desporto e Lazer no Pavilhão de Portugal do Parque das Nações.

•

Promoção da 14th Pitney Bowes leadership roundtable no Funchal, onde competiu ao PCA/CEO dos
CTT a conferência de abertura.

•

Reunião do Conselho de Administração com clientes em Viseu.

•

Encontro de dirigentes do Grupo CTT subordinado ao tema “Vamos fazer acontecer”, tendo em vista
o desenvolvimento de novas ideias para responder aos desafios da liberalização do mercado postal.

•

Participação no almoço-conferência “Diário Digital” com Tony Blair, que decorreu em Lisboa.

•

Participação na conferência internacional sobre Serviço Universal organizada em Lisboa pelo ICPANACOM.

14

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
•

Assembleia plenária do Comité de Assuntos Internacionais da PostEurop (IAC) e reunião do Grupo de
Trabalho “Wider Europe”, em Belgrado.

Outubro
•

Atribuição aos CTT da 2ª posição no “Accountability Rating Portugal 2008”, que avaliou a qualidade
da transparência e prestação de contas das empresas portuguesas.

•

Remodelação das EC do Estreito, da Calheta e do Caniço e reinstalação da EC do Arco da Calheta na
Madeira.

•

Lançamento das emissões filatélicas “O Azeite”, “Correio Escolar”, “Ano Internacional do Diálogo
Intercultural”, “Pontes e Obras de Arte”, do inteiro postal e carimbos comemorativos do congresso da
AORN (Associação dos Oficiais da Reserva Naval) e “Caixa de Selo Romana – Loures”, dos
carimbos comemorativos da “Exposição do Centenário da CUF Barreiro”, da “Filamoz 2008”, dos
“Campos de Golf Portugueses”, do “Dia do Carteiro”, do “Dia do Douro”, do “Dia do Mar” e do “Dia
do Traje”.

•

No dia 9 de Outubro - Comemorações do Dia Mundial dos Correios e lançamento do projecto
integrado de luta contra a pobreza e exclusão social.

•

Realização da 18ª edição do concurso Prémios Neurónio 08 – “O melhor em marketing directo”,
inclusão da categoria “Melhor campanha eleita pelo público” (a somar às restantes 25) e realização
de conferência sobre o tema “Neurónio08 - A nova raça de consumidores”.

•

Assinatura de protocolo com a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do patrocínio da CTT
Expresso ao parque temático de energias renováveis (Parque Urbano de Santa Iria da Azóia).

•

Patrocínio do congresso da APLOG - Associação Portuguesa de Logística no Centro de Congressos
da Junqueira em Lisboa.

•

Patrocínio da conferência do “Comércio Electrónico” no Centro de Congressos da Universidade
Católica.

•

10º aniversário da revista BIT e entrega dos prémios Recomendado BIT, evento patrocinado pelos
CTT que decorreu na Casa do Futuro no Museu das Comunicações da Fundação Portuguesa das
Comunicações.

•

Reuniões do Conselho de Administração com clientes, em Castelo Branco, em Santarém e em Leiria.

•

Participação na “XX Exposição Filatélica Nacional e Inter-Regional VIANA 2008” no Parque de
exposições da cidade de Viana do Castelo.

•

Participação na reunião do Grupo de Trabalho “UPU & Uniões Restritas”, no Comité de Assuntos
Europeus e no board da PostEurop em Bruxelas.

•

Visita de uma delegação do Ministério das Telecomunicações e Informática, da CEO dos Correios e
da Comissão das Comunicações da Venezuela.
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Novembro
•

Remodelação das EC do Campo Maior.

•

Lançamento dos carimbos comemorativos “Dia da Cidade” em Viana do Castelo, do “Dia Nacional
do Mar, da “Biblioteca Municipal de Meda”, da “Inauguração da Biblioteca Eduardo Lourenço” na
Guarda e de “Homenagem ao Escutismo e Movimento Associativo”.

•

Dinamização comercial do livro de filatelia “Funchal uma porta para o mundo”, com sessão de
autógrafos do Prof. Dr. Rui Carita na EC do Mercado no Funchal.

•

Participação com stand no “Portugal Vivo”, integrado na Mostra Portugal Tecnológico/2008 na FIL,
no Parque das Nações.

•

Participação na “Expofarma” no Centro de Congressos de Lisboa na Junqueira.

•

Patrocínio do Congresso APDC – 18º Congresso das Comunicações.

•

Patrocínio do evento AIP – 3º Fórum de Responsabilidade Social das Organizações e
Sustentabilidade, com a presença de um stand no Centro de Congressos da Junqueira.

•

Patrocínio da conferência “Geomarketing” e intervenção no tema “Novas Oportunidades” na Escola
Superior de Comunicação Social.

•

Patrocínio do 1º evento anual “Comunicar e Inovar”, organizado pela Comissão TIC do MOPTC no
Auditório do LNEC.

•

Reunião do Conselho de Administração com clientes do Grupo CTT, incluindo um workshop sobre
marketing directo que decorreu no Funchal

•

Reunião com os Correios de Espanha em Madrid para negociação do sistema de encargos terminais.

•

Reunião do board do Internacional Post Corporation (IPC) em Toronto com a presença do PCA/CEO
dos CTT.

•

Assembleia Plenária Extraordinária da PostEurop em Bruxelas.

•

Visita do Presidente Executivo dos Correios do Equador.

Dezembro
•

Atribuição aos CTT da 2ª posição na edição “Responsabilidade climática: Índice ACGE 2007”, que
avalia a performance carbónica das empresas nacionais.

•

Lançamento dos carimbos comemorativos “Mostra Filatélica Dia do Selo – Núcleo Filatélico e de
Coleccionismo de Braga”, “52ª Mostra Filatélica do Clube de Campismo de Almada”, ”FILAPEX
2008 – 5º Aniversário do Estádio Alvalade XXI”, “Mostra Filatélica – A Globalização das
Comunicações – Núcleo Filatélica do Clube Galpenergia – Sul”, “25 Anos do Museu da Graciosa”,
“40 Anos do Movimento Democrático das Mulheres”, “10º Aniversário da Plataforma Saúde em
Diálogo” no âmbito do patrocínio dos CTT, “60 Anos da Declaração Universal dos Direitos do
Homem” e respectivo inteiro postal.
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•

Sessão comemorativa do 3º Aniversário do Fórum Permanente de Inovação e Criatividade,
subordinada ao tema “Inovação e Solidariedade” no Auditório da Fundação Portuguesa das
Comunicações.

•

Reunião do board da PostEurop em Bruxelas.

•

Reunião do Grupo de Médias Empresas de Correio (Middle Range) em Bruges com a presença do
PCA/CEO dos CTT.
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4

ESTRUTURA ORGÂNICA

A organização do Grupo CTT (Organograma infra) está orientada para o cliente através de estruturas
próprias para marketing, venda e assistência diferenciada para os segmentos de clientes.
Os negócios estão organizados por grandes linhas que enquadram as empresas participadas.
Os serviços partilhados fornecem serviços de suporte a todas as empresas do Grupo e os serviços
corporativos apoiam o Conselho de Administração na gestão, controlo e supervisão das várias empresas.

Compete aos CTT (empresa-mãe) a responsabilidade em assegurar o cumprimento do contrato de
concessão do serviço postal universal. As demais empresas do Grupo operam em mercado aberto.
Todos os membros do Conselho de Administração (CA) dos CTT têm áreas de responsabilidade
especificamente atribuídas e desempenham igualmente funções de administração ou de gerência em
outras sociedades do Grupo (vide ponto 2.2 do Anexo – Relatório de Governo da Sociedade). Estas têm
uma CE (Comissão Executiva) ou um CEO (Chief Executive Officer) que assegura a gestão dos
respectivos negócios.
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Na Assembleia Geral Anual dos CTT, realizada em 28 de Abril de 2008, foi eleito o Conselho de
Administração (CA) e aprovadas as orientações do accionista para o mandato 2008-2010, bem como
consagrado nos Estatutos um Comité de Estratégia, órgão consultivo do CA.
No sentido de reforçar a capacidade de gestão e gerar maior responsabilização das empresas foram
criadas pelo novo CA em duas principais subsidiárias do Grupo – CTT Expresso e Mailtec Holding –
Comissões Executivas de três elementos. Anteriormente apenas havia a funcionar CE na Tourline
Express Mensajería e na EAD (empresa detida a 51%).
Sem alterar a estrutura de funcionamento da empresa, o Conselho de Administração decidiu reafectar
algumas responsabilidades, procedendo a ajustamentos da estrutura orgânica adequando-a às novas
orientações, nomeadamente:
Criação da figura de Secretário da Sociedade, de acordo com o Código das Sociedades Comerciais e as
melhores práticas empresarias;
Autonomização, no centro corporativo, da unidade responsável pela gestão regulatória, com a designação
de Regulação;
Extinção da unidade Qualidade, Formação e Desenvolvimento Sustentável nos termos seguintes:
− integração na Administração de Pessoal das unidades Formação, Certificação e Valorização de
Competências, Higiene, Segurança e Ergonomia no Trabalho;
− integração da unidade de Segurança na Secretaria Geral;
− integração da unidade de Qualidade e Sustentabilidade na Estratégia e Desenvolvimento.
Fusão das unidades Serviço ao Cliente Lisboa e Porto e Serviço ao Cliente Nacional numa única unidade,
com a designação Clientes Nacionais e integração nesta da rede de terceiros;
Concentração da unidade de Grandes Clientes na gestão de grandes clientes, englobando os Key Account
e as Grandes Contas;
Autonomização da unidade Soluções Empresariais, assegurando a gestão dos serviços Via CTT,
mailmanager, sistemas de informação geográfica postal, distribuição empresarial e vendas digitais;
Criação da unidade Suporte a Clientes e Áreas de Negócio englobando as áreas de Suporte a Clientes e
Suporte às Áreas de Negócio antes inseridas nas Vendas e Processos, Organização e Informação,
respectivamente;
Criação da unidade Serviços Financeiros, tendo em vista reposicionar os CTT enquanto operador
financeiro, potenciando e rentabilizando a sua rede de estações através da colocação de produtos e
serviços financeiros;
Criação da unidade Gabinete do Presidente para assegurar apoio ao Presidente do Conselho de
Administração;
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Integração das Direcções Regionais dos Açores e da Madeira na direcção de Operações, tendo em vista
melhorar a qualidade de serviço oferecida nas Regiões Autónomas.
Em Julho de 2008 os CTT lançaram o projecto “Serviços Partilhados” no entendimento de que é
vantajoso adoptar um modelo de gestão para a partilha de processos transversais a todas as áreas,
servindo de suporte às diferentes actividades que, não raras vezes, são contratadas fora, em regime de
outsourcing. A Unidade de Serviços Partilhados (USP) ), coordenada por uma Comissão de Gestão,
combina e consolida, numa única área, os serviços prestados aos vários negócios do Grupo CTT,
contribuindo para que as unidades de negócio e as empresas do Grupo possam concentrar esforços no
respectivo core business. São abrangidas pela USP grande parte das actividades anteriormente atribuídas
às direcções de Administração de Pessoal, Compras e Serviços Gerais, Financeira, Manutenção, Obras e
Património Imobiliário, Processos, Organização e Informação e Suporte a Clientes e Áreas de Negócio.
Do diagnóstico efectuado, concluiu-se pela necessidade de autonomizar um conjunto de
responsabilidades corporativas respeitantes ao Grupo CTT distintas das relativas às das unidades de
serviços partilhados: Finanças Corporativas, Recursos Humanos Corporativos e Sistemas de Informação
Corporativos.
Procedeu-se ainda ao enquadramento do Instituto de Obras Sociais como unidade do centro corporativo.
A unidade de gestão de serviços partilhados englobará seis unidades de serviços – recursos humanos,
contabilidade e finanças, compras e logística, tecnologias de informação, gestão de recursos físicos e
suporte às áreas de negócio-, para além dos departamentos de gestão da perfomance e serviço ao cliente
interno e um fórum multidisciplinar (mesa de compras). O organograma futuro passará a ser o que se
apresenta de seguida.
Atentas as boas práticas, o CA criou o Compliance Corporativo que constitui uma função nuclear na
gestão de risco do grupo CTT, ao assegurar que as actividades de negócio são desempenhadas em
conformidade com as leis e regulamentos e no respeito pelas regras de boa deontologia. É responsável
pela coordenação e dinamização da função, em articulação com os Compliance Officers das várias
entidades do Grupo CTT e foi integrado na direcção de Auditoria e Inspecção.
No Anexo I - Relatório de Governo da Sociedade, título 1.1, constam as atribuições das direcções dos
CTT, SA. e comissões em funcionamento.
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Conselho
Administração CTT

Secretário da
Sociedade

Comité de Estratégia

Provedoria

Gabinete do Presidente

Serviços Corporativos

Unidade de gestão de Serviços Partilhados
Secretaria-Geral

Regulação

Unidade Internacional

Estratégia e Desenvolvimento

Contabilidade e Finanças

Comunicação

Planeamento e Controlo

Compras e Logística

Assessoria de Imprensa

Auditoria e Inspecção

Instituto de Obras Sociais

Finanças Corporativas

Recursos Humanos
Corporativos

Sistemas de Informação
Corporativos

Recursos Humanos

Tecnologias de Informação
Gestão de Recursos Físicos
Suporte às Áreas de Negócio

CTT Gest
(100%)

MARKETING

EMPRESAS

Marketing

Soluções
Empresariais

Clientes
Nacionais

Grandes
Clientes

Suporte a
Clientes e Áreas
de Negócio

PostContacto
(100%)

Empresas do Grupo
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OPERAÇÕES
CORREIO
Operações

CEP

DADOS E
DOCUMENTOS

CTT Expresso

Mailtec, SGPS

(100%)

(100%)

TOURLINE
Express (100%)

(51%)

FILATELIA

Filatelia

TELECOMUNICAÇÕES
Unidade de
Telecomunicações

EAD

Unidade
Serviços
Financeiros
PayShop
Portugal (100%)
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5

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO E REGULAMENTAR

5.1 Enquadramento macroeconómico
5.1.1 Internacional
Em 2008, a actividade económica decorreu num contexto de recessão marcada no conjunto dos países
desenvolvidos e, possivelmente, no quadro da economia mundial como um todo pela primeira vez em
décadas. Em algumas das principais economias avançadas, a actividade económica vinha já a evidenciar
uma tendência de desaceleração desde o final de 2006, em grande parte devido ao aumento do preço das
matérias-primas nos mercados internacionais e ao ajustamento em baixa em vários mercados de
habitação, tendo sido intensificada pelo impacto negativo da crise financeira na confiança dos agentes
económicos.
O enfraquecimento da actividade nas economias avançadas, especialmente nos EUA e na União Europeia
(UE), assim como a deterioração das condições nos mercados financeiros, contribuíram para uma
desaceleração da actividade nas economias de mercado emergentes e em desenvolvimento, sobretudo as
asiáticas (China e Índia), as quais nos últimos anos vinham a registar ritmos de crescimento superiores
aos tendenciais e a evidenciar elevadas pressões inflacionistas.
No terceiro trimestre de 2008, um grande número de economias avançadas entrou em recessão técnica,
motivando a adopção de medidas de política financeira e orçamental destinadas ao reforço da confiança,
ao restabelecimento do funcionamento regular dos mercados financeiros e à estabilização da actividade
económica. A política monetária da generalidade dos países (nomeadamente dos EUA, Reino Unido e
área do Euro) tornou-se mais acomodatícia, dada a redução da inflação observada no segundo semestre
de 2008 e a significativa desaceleração económica.
Segundo as últimas estimativas, a actividade económica a nível mundial terá diminuído acentuadamente
no último trimestre de 2008, pelo que o crescimento do PIB mundial situar-se-á em 3,3% (5% em 2007).
Nas economias avançadas o crescimento do PIB também deverá reduzir-se de 2,6% em 2007 para 1,4%
em 2008. Tanto na UE como na zona Euro o crescimento económico deverá diminuir em 2008 do nível
aproximado de 3% registado em 2007 para cerca de 1%.
As pressões inflacionistas desagravaram-se nos últimos meses do ano. O acentuado aumento dos preços
dos produtos de base que induziu um pico na inflação no Verão de 2008 foi, desde então, invertido,
devido ao agravamento das perspectivas de crescimento para a UE e da economia mundial e a uma
deterioração dos mercados de trabalho.
Em 2008, a inflação média anual da zona Euro deverá situar-se em 3,3% e na UE deverá atingir 3,7%.
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A situação do mercado de trabalho começou a agravar-se na maioria dos Estados-membros em 2008. No
entanto, as taxas médias anuais previstas para a zona Euro e UE apresentam ainda valores idênticos a
2007, 7,5% e 7%, respectivamente.

5.1.2 Nacional
O enquadramento macroeconómico nacional foi marcado por um cenário de interacção entre uma crise
sem precedentes nos mercados financeiros internacionais e uma recessão internacional. A economia
portuguesa sofreu um grande impacto com a crise por contágio dos principais mercados de exportação:
Espanha, França, Reino Unido, Itália e Alemanha que também foram afectadas.
As últimas estimativas apontam para um crescimento económico de apenas 0,3% em 2008 (1,9% em
2007).
A situação económica internacional, com reduções da actividade económica nos principais países
clientes de Portugal, reflectiu-se de forma muito intensa no comportamento das exportações que
juntamente com a redução do investimento contribuíram para a redução da procura global.
As exportações sofreram um abrandamento pronunciado em 2008, e o seu crescimento real deverá ter
desacelerado para 0,1% (7,5% em 2007).
As estimativas actuais apontam para uma redução do investimento de 0,8% em 2008, após um
crescimento de 3,2% em 2007. Esta evolução traduziu essencialmente uma deterioração das perspectivas
de evolução da procura nos mercados interno e externo e uma quebra das expectativas dos agentes
económicos.
No que respeita à evolução da inflação, a primeira metade de 2008 caracterizou-se pela manutenção do
movimento de subida iniciada no terceiro trimestre de 2007, em virtude do aumento sistemático dos
preços das matérias primas energéticas e dos bens alimentares ocorrido nesse período. Na segunda
metade do ano, porém, as cotações destes bens nos mercados internacionais passaram a apresentar uma
evolução descendente, contribuindo para que as variações homólogas do Índice de Preços no Consumidor
(IPC) apresentassem descidas sucessivas. Assim, em 2008 a inflação situou-se em 2,6%, ligeiramente
superior ao verificado em 2007 (2,5%). O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC)
português situou-se em 2,7% (2,8% em 2007).
As necessidades líquidas de financiamento da economia portuguesa face ao exterior, medidas pelo défice
conjunto das balanças corrente e de capital em percentagem do PIB, deverão ter aumentado de 8,7% do
PIB em 2007 para 10,5% em 2008. Esta evolução reflectiu, predominantemente, a deterioração acentuada
do défice da balança de bens e serviços, mercê do forte aumento do preço do petróleo em média anual e
de uma redução abrupta do crescimento das exportações.
Apesar do abrandamento da actividade económica em 2008, a taxa de desemprego deverá recuar para
7,8% (8,0% em 2007).
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Para 2009 perspectiva-se uma quebra do PIB e o abrandamento da inflação.

5.2 Enquadramento regulamentar
Reflectindo os objectivos da política comunitária para o sector, que visam o desenvolvimento do
mercado interno dos serviços postais comunitários e a garantia da prestação de um serviço universal, e de
acordo com o calendário de progressiva liberalização do mercado postal definido pelo Decreto-Lei
nº116/2003, de 12 de Junho, mantido com a publicação do Decreto-Lei nº112/2006, de 9 de Junho, a
partir de 1 de Janeiro de 2006 verificou-se uma nova redução do âmbito dos serviços ainda reservados
aos CTT, enquanto empresa concessionária da prestação do serviço postal universal.
Com esta nova fase de abertura do mercado das correspondências, encontra-se actualmente liberalizado o
envio de correspondências com mais de 50 gramas e preço superior a duas vezes e meia a tarifa de
referência (correio azul no caso português), a par de outros serviços postais prestados em regime de
concorrência, como sejam o envio de livros, jornais e outras publicações periódicas, de encomendas
postais e de correio expresso.
Nos termos e ao abrigo das bases da concessão do serviço postal universal (Decreto-Lei nº 448/99, de 4
de Novembro), a prestação do serviço universal - o qual compreende, tanto no âmbito nacional como
internacional, o serviço postal de envios de correspondência, livros, catálogos, jornais e publicações
periódicas até 2 kg, o serviço de encomendas postais até 20 kg, bem como o serviço de envios registados
e o serviço de envios com valor declarado - é efectuada através de contrato de concessão estabelecido
entre o Estado e os CTT, em 1 de Setembro de 2000, com as alterações introduzidas em 26 de Julho de
2006.
Conforme disposto no contrato de concessão, os CTT estão obrigados a pagar anualmente ao Estado
Português, a título de renda, o valor correspondente a 1% da receita bruta de exploração dos serviços
objectos da concessão prestados em regime de exclusivo.
No que se refere ao regime do serviço postal universal, e nos termos das regras contratuais aplicáveis, são
adoptados instrumentos normativos a nível do regime de fixação dos preços e da qualidade do serviço
universal. Assim, são celebrados entre os CTT e a entidade reguladora (ICP-ANACOM), o Convénio de
Preços, que estabelece as regras para a formação dos preços dos serviços que integram o serviço
universal, e o Convénio de Qualidade, que fixa os parâmetros, os objectivos e os níveis mínimos de
qualidade de serviço associados à prestação do serviço universal, cuja quantificação se encontra no
capítulo sobre qualidade de serviço.
Os convénios de preços e de qualidade do serviço postal universal que têm vindo a ser estabelecidos
prevêem que a evolução dos preços dos serviços reservados praticados pelos CTT esteja dependente do
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bom cumprimento dos níveis de qualidade definidos, prevendo assim que, em caso de não cumprimento
dos mesmos, sejam activados mecanismos de compensação para os consumidores.
Ainda no âmbito do serviço postal universal, na sequência da denúncia dos convénios de preços e de
qualidade, de 21 de Abril de 2006, e da apresentação de propostas para os novos convénios efectuada
pelos CTT em 8 de Outubro de 2007, prosseguiram ao longo do primeiro semestre de 2008 as
negociações entre os CTT e o ICP-ANACOM, com vista ao estabelecimento de novos convénios para o
período 2008/2010, os quais foram celebrados em 10 de Julho de 2008.
De acordo com as regras do novo convénio de preços, a variação anual máxima do preço do conjunto dos
serviços da área reservada aos CTT é inferior ao nível da inflação em 0,3 pontos percentuais em 2008 e
em 0,4 pontos percentuais em 2009 e 2010. Assim, em 2008, a actualização de preços efectuada no início
do mês de Agosto teve subjacente uma variação anual de preços de 2,1%. Em termos de qualidade do
serviço postal universal, o novo convénio mantém os elevados padrões de qualidade exigidos para os
serviços postais em Portugal.
A nível comunitário, após parecer do Parlamento Europeu e adopção de uma posição comum do
Conselho da UE no final de 2007, foi aprovada, em 20 de Fevereiro de 2008, a Directiva 2008/6/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Directiva Postal de 1997 (97/67/CE) no que respeita à
liberalização dos serviços postais a nível da UE.
Com a aprovação desta nova Directiva fica estabelecida a abertura total do mercado, salvaguardando um
nível comum de serviço universal para todos os utilizadores dos Estados-Membros da UE e definidos
ainda princípios harmonizados para a regulação dos serviços postais num enquadramento de mercado
livre.
A presente Directiva prevê a abertura total do mercado postal o mais tardar até 31 de Dezembro de 2010,
contemplando a possibilidade de alguns Estados-Membros (novos países aderentes à UE, Grécia e
Luxemburgo) poderem adiar a liberalização total do mercado por mais dois anos no máximo (até 31 de
Dezembro de 2012). Prevê ainda a inclusão de uma cláusula de reciprocidade, segundo a qual os EstadosMembros que tenham aberto totalmente os seus mercados poderão, temporariamente (desde início de
2011 até final de 2012), recusar autorização para operar no seu território aos operadores postais que
operem noutro Estado-Membro que mantenha área reservada até finais de 2012.
A nível do financiamento do serviço universal, está previsto um conjunto de medidas que os EstadosMembros poderão adoptar para salvaguardarem e financiarem o serviço universal, contendo ainda a nova
Directiva uma disposição, nos termos da qual a Comissão deve dar assistência aos Estados-Membros na
aplicação da directiva, incluindo no cálculo do custo líquido do serviço universal.
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A liberalização total dos serviços postais exige, do ponto de vista dos CTT, o desenvolvimento atempado
de um novo quadro regulamentar que, nomeadamente, clarifique os mecanismos alternativos de
financiamento do serviço universal, defina obrigações iguais para todos os operadores que prestem
serviços no âmbito do serviço universal e condições concorrenciais equitativas, de modo a garantir, de
forma sustentada, a continuidade da prestação de um serviço universal de qualidade a nível nacional.
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6

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Na Assembleia Geral Anual dos CTT, realizada em 28 de Abril de 2008, foram aprovadas pelo accionista
as “orientações específicas para o Grupo CTT para o mandato 2008-2010”.
Estas orientações incluem os princípios orientadores do compromisso com a gestão, as orientações
estratégicas e as orientações específicas, que englobam a missão e as principais linhas de orientação
específica.
As orientações específicas traduzem-se em objectivos globais quantificados - anuais e

plurianuais -,

constantes dos contratos de gestão a celebrar entre o Estado e cada um dos membros do Conselho de
Administração.

6.1 Princípios orientadores do compromisso com a Gestão
Constituem princípios orientadores da gestão dos CTT:
•

A implementação de uma filosofia de gestão profissionalizada, baseada nas competências
adequadas e no incremento da capacidade produtiva segundo os mais exigentes parâmetros de
qualidade, em prol do cumprimento da sua missão, traduzida em objectivos ambiciosos (mas
atingíveis) e mensuráveis anual e plurianualmente (mandato);

•

A adopção das melhores práticas de gestão, segundo os princípios de bom governo das empresas
públicas;

•

O desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada para a excelência do desempenho,
através da utilização de um conjunto de práticas empresariais de referência, que possibilitem à
empresa

o

sucesso

no

caminho

da

procura

da

sustentabilidade

empresarial,

assente,

fundamentalmente, numa nova filosofia de gestão que contemple as dimensões económica, ambiental
e social.

6.2 Orientações estratégicas
Os CTT devem observar as seguintes orientações estratégicas destinadas a todo o Sector Empresarial do
Estado (SEE), aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2008, de 22 de Abril:
•

A empresa deve proceder à definição de objectivos de natureza financeira, alinhados com as
melhores práticas de empresas congéneres do sector a nível europeu e aferir, através de indicadores
apropriados, o grau de cumprimento dos mesmos;
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•

A empresa deve elaborar e apresentar ao Estado propostas de contratualização da prestação do
serviço público, associando metas quantitativas a custos auditáveis e que reflictam um esforço de
comparação permanente com as melhores práticas de mercado. Os contratos devem ser equilibrados e
estabelecer direitos e obrigações recíprocos entre Estado e a empresa, bem como as correspondentes
penalizações em caso de incumprimento;

•

A empresa deve adoptar metodologias que lhe permitam melhorar continuamente a qualidade do
serviço prestado e o grau de satisfação dos clientes/utentes, analisando o perfil e variação das
reclamações e realizando inquéritos que possibilitem avaliar os resultados obtidos nessa matéria;

•

A empresa deve conceber e implementar políticas de recursos humanos orientadas para a
valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo ao aumento de
produtividade dos colaboradores, num quadro de equilíbrio e rigoroso controlo dos encargos que lhes
estão associados, compatível com a dimensão e a situação económica e financeira da empresa, e
conceber e implementar planos de igualdade, tendentes a promover a igualdade de tratamento e de
oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da
vida pessoal, familiar e profissional;

•

A empresa deve proceder, nos casos em que tal não haja sucedido, à segregação das responsabilidades
já existentes com pensões dos trabalhadores, incluindo a programação do respectivo financiamento,
propondo ao Ministro das Finanças e aos ministros responsáveis pelos sectores de actividade a
adopção dos instrumentos adequados para o efeito;

•

A empresa deve implementar políticas de inovação científica e tecnológica consistentes,
promovendo e estimulando a investigação de novas ideias, novos produtos, novos processos e novas
abordagens do mercado, em benefício do cumprimento da sua missão e da satisfação das necessidades
colectivas e orientadas para a sustentabilidade económica, financeira, social e ambiental;

•

A empresa deve adoptar sistemas de informação e de controlo interno adequados à sua dimensão e
complexidade, que cubram todos os riscos relevantes assumidos, susceptíveis de permanente
auditabilidade por parte das entidades competentes para o efeito, designadamente, a Inspecção-Geral
de Finanças e o Tribunal de Contas;

•

A empresa deve adoptar os princípios da Estratégia Nacional para as Compras Ecológicas 20082010, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de Maio, em articulação
com a Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E., e com a Agência Portuguesa do Ambiente.

28

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
6.3 Orientações específicas
6.3.1 Missão e visão
Pelo seu impacto na sociedade portuguesa, com presença em todo o território nacional, chegando aos
lugares mais remotos, com um peso elevado no nível de emprego e na produção de riqueza e enquanto
veículo de reforço competitivo do tecido empresarial nacional, os CTT – Correios de Portugal têm por
missão:

Estabelecimento de ligações físicas e electrónicas entre os cidadãos, a administração pública, as
empresas e as organizações sociais em geral. A sua tradição postal é progressivamente reforçada e
alargada às actividades e áreas de negócio onde a vocação logística e comunicacional da empresa
possa ser eficientemente colocada ao serviço dos clientes.

No mercado doméstico, os CTT têm por vocação a liderança em todas as áreas de negócio onde estão ou
venham a estar presentes;
No quadro internacional, a empresa desenvolverá uma política de parcerias e aquisições relacionadas,
estabelecendo ou intensificando a sua presença em mercados externos relevantes, por forma a assegurar
uma crescente valorização do capital accionista.
Na prossecução da sua actividade os CTT adoptam como visão:
Os CTT – Correios de Portugal serão uma poderosa plataforma multiserviços, visando a satisfação
das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos, através de uma rede comercial e logística de
elevada qualidade, eficiência e proximidade do cliente;
Serão um elemento essencial do desenvolvimento social e económico do país, contribuindo para a
melhoria dos padrões de qualidade de vida dos clientes e dos trabalhadores, mercê de uma dinâmica,
de uma cultura de serviço e de um sentido de responsabilidade social irrepreensíveis.

6.3.2 Principais linhas de orientação específica
Destacam-se as principais orientações específicas para o Grupo CTT:
•

Assegurar a prestação do serviço postal universal, garantindo o acesso dos cidadãos a serviços
postais de alta qualidade a preços acessíveis e em condições de equidade, universalidade e
continuidade;

Relatório e Contas – 2008

29

CTT – Correios de Portugal, S.A.
•

Promover o crescimento e consolidar a liderança nos negócios actuais
As variáveis chave de actuação nos negócios core são: qualidade de serviço; imagem
empresarial/confiança; produtividade e controlo de custos; expansão dos serviços e incremento da sua
utilização; marketing e serviço ao cliente; portfolio de serviços e produtos; rebalanceamento de
preços;

•

Desenvolver novas áreas de negócio nomeadamente as de printing & finishing, soluções de
pagamento, venda de soluções postais, serviços públicos e serviços de interesse geral, negócios
internacionais em mercados de influência ou de interesse (exemplo: Espanha);

•

Gerar crescimento através da inovação, lançando produtos que tenham a ver com a sua vocação
essencial e recorrendo às oportunidades viabilizadas pelo desenvolvimento/ inovação no mundo das
comunicações electrónicas. São disso exemplo, o hub electrónico de comunicações postais, a caixa
postal electrónica, bem como todas as demais formas de comunicação que tendem a evoluir do físico
para o digital: correio híbrido, factura electrónica, certificação electrónica, mailmanager, sistemas de
informação geográficos, serviços de geo-marketing, meu postal, meu selo, meu envelope, loja postal
virtual, todos eles serviços mais “limpos” em matéria de impacto ambiental;

•

Assegurar o processo de liberalização dos serviços postais, e garantir que a empresa está em
condições para entrar no mercado concorrencial.

6.4

Desafios Cruciais

Os CTT – Correios de Portugal defrontam-se com um conjunto de desafios cruciais em que o Grupo é
simultaneamente agente e alvo (Figura 1):
•

Regulação e Liberalização: o quadro regulatório na União Europeia, de sucessiva redução da área
reservada e consequente liberalização e desregulamentação dos mercados, prevê a abertura total do
mercado dos serviços postais o mais tardar até 31 de Dezembro de 2010. Sendo os CTT o líder de
mercado, a grande distância dos concorrentes, a abertura do mercado traduzir-se-á na erosão da quota
de mercado. Deste modo, os CTT têm de capitalizar a confiança que quer os cidadãos quer os agentes
económicos nacionais têm na empresa. Os CTT são, com efeito, uma das empresas portuguesas a
quem se reconhece mais fiabilidade e merecedora de confiança.

•

Novas Tecnologias e Novos Negócios: o correio físico tem vindo a ser substituído progressivamente
pelas formas de comunicação electrónica (e-mail, internet, SMS, electronic-banking, etc.), em paralelo
com o aumento dos conteúdos nos serviços de logística e a optimização dos fluxos de correio por parte
dos grandes expedidores. O mercado postal tende mesmo a reduzir-se no futuro e as encomendas
(logística e distribuição) assumem a maior relevância em termos de oportunidade de desenvolvimento.
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Desse modo, o Grupo terá de oferecer serviços online customizados, serviços de outsourcing e de
valor acrescentado, respondendo às expectativas de qualidade mais elevadas e com níveis adequados
de preços.
•

Concorrência e Globalização da oferta dos serviços postais, com destaque para o papel dos grandes
integradores transnacionais que tenderão a alargar a sua operação aos segmentos postais tradicionais
(correio, encomendas e expresso) e aos mercados domésticos. Em paralelo, a entrada no mercado de
operadores low cost implica necessariamente o aumento da eficiência a nível do Grupo como forma de
resposta a um escrutínio dos preços mais apertado.

•

Internacionalização: é provável que quatro ou cinco operadores globais possam emergir no
continente europeu, pelo que os CTT terão de defender arduamente o seu core business e reforçar as
suas competências, em paralelo com a escolha das parcerias adequadas, que protejam os seus
interesses. A necessidade do estabelecimento de redes de logística à escala mundial ou regional
(espaços homogéneos multinacionais) conduz à formação de alianças estratégicas envolvendo
processos de fusões e aquisições, joint ventures ou outro tipo de parcerias.

•

Alterações climáticas: a redução da pegada ecológica ajuda a carteira das empresas, pelo simples
facto de que menores consumos energéticos significam menores custos. No caso dos CTT cada ponto
percentual de poupança dos seus consumos energéticos (12% do total) traduz-se numa redução de
cerca de 300 mil euros nos custos.

Desafios
Desafios cruciais
cruciais para
para oo Grupo
Grupo CTT
CTT

Internacionalização

Regulação

Novas
tecnologias e
novos negócios

Globalização

Desafios
Cruciais

Liberalização

Alterações
climáticas

Concorrência

Figura 1
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Estes vectores têm de ser entendidos por todos os stakeholders como os mais dinâmicos e influentes na
actividade presente e futura do Grupo CTT.

6.5

Factores críticos de sucesso

Neste enquadramento constituem factores críticos de sucesso:
•

Qualidade de serviço percebida pelos clientes: a disponibilização de uma qualidade de serviço de
alto nível, correspondendo às expectativas do concedente, dependerá sobretudo da capacidade em
assegurar liderança, quando os clientes são cada vez mais confrontados com a possibilidade de optar
entre serviços oferecidos pela empresa ou por concorrentes.

•

Imagem de confiança transmitida pela empresa: os CTT, pela sua antiguidade de séculos de bem
servir as populações e proximidade dos cidadãos, auferem de uma imagem de confiança, que constitui
um factor distintivo relevante, diferenciada da transmitida por outros prestadores de serviço público, a
qual urge capitalizar e potenciar. Nos resultados de um inquérito sobre a confiança atribuída a 20
profissões levado a cabo, em 2008, em vários países europeus pela empresa de estudos de mercado
GFK em parceria com o Wall Street Journal, os carteiros são reconhecidos como uma das profissões
em que os portugueses mais confiam.

•

Pessoas qualificadas e motivadas: o processo produtivo dos CTT envolve nas diferentes fases da
cadeia de valor uma elevada participação dos activos humanos empresariais; no seu contacto directo
com os clientes, os trabalhadores são simultaneamente vendedores, conselheiros, garantes da
fiabilidade do serviço, pelo que se requer processos de desenvolvimento socio-profissional contínuo e
de motivação para o serviço ao cliente.

•

Satisfação do cliente: o desenvolvimento organizacional que se preconiza tem em vista garantir ao
cliente níveis de serviço satisfatório, preços competitivos, serviços adequados às características
especificas e às necessidades de cada cliente, o qual deverá reconhecer os Correios de Portugal como
parceiro privilegiado no exercício das suas capacidades competitivas.

•

Sistemas de informação flexíveis: a informação relativa à segmentação de clientes, aos produtos e
serviços fornecidos, de apoio à tomada de decisão e de registo histórico, deve ser fiável, atempada e
evolutiva face ao progresso dos processos empresariais.

•

Cultura de Grupo: o sistema de valores comum a todos que compõem o tecido humano empresarial
deve pautar-se por regras de conduta ética, de abertura, de equidade, de respeito da integridade
humana e de bem servir o cliente.

•

Redes, sistemas e tecnologias: o processo produtivo dos Correios desenrola-se ao longo de uma
cadeia de valor a partir do cliente que faz uso de redes, sistemas e tecnologias que se querem
permanentemente actualizadas, o que se alcança, quer por processos evolutivos, quer disruptivos,
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designadamente no que respeita à inovação tecnológica. Para além da promoção da inovação requerse a modernização das ferramentas de produção.
•

Eficiência e rendibilidade: obtém-se pela procura permanente da maximização da dupla vertente
eficácia/produtividade; eficácia no sentido de grau de cumprimento dos objectivos e produtividade
entendida como o resultado obtido por unidade de recurso utilizado.

•

Parcerias: num contexto em que a especialização, a complementaridade, a globalização e a
internacionalização são cada vez mais presentes, a partilha de conhecimento, de capacidades, de
riscos, de mercados, recomenda o recurso a parcerias de negócio, seja no mercado doméstico, seja a
nível regional ou internacional.

6.6

Objectivos gerais

Os objectivos gerais a prosseguir pelo Grupo são os seguintes (Figura 2):

Objectivos
Objectivos gerais
gerais do
do Grupo
Grupo CTT
CTT
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qualidade de serviço
de alto nível

Objectivos
gerais
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das pessoas

2. Criação de valor
para o accionista

Figura 2
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A criação de valor accionista proporciona benefícios para os stakeholders (Figura 3).

Benefícios
Benefícios da
da criação
criação de
de valor
valor
Vê aumentado o seu retorno e apoia a Gestão

Accionista

Têm acesso a melhores produtos a preços acessíveis

Clientes
Trabalhadores

Asseguram a sustentabilidade dos postos de trabalho, esperam
salários acrescidos em função dos melhores resultados,
viabilizam a qualificação dos postos de trabalho e identificamse com os objectivos da empresa

Gestão

Assegura a continuidade dos objectivos e a permanência dos
quadros dirigentes na empresa, entrada em novos segmentos
de negócio, retenção de talentos

Fornecedores

Antevêem o aumento do investimento da empresa o que
significa novos fornecimentos
Figura 3

6.7

Objectivos estratégicos

Na decorrência das orientações específicas para o Grupo CTT foram estabelecidas como vertentes de
actuação estratégica as seguintes (Figura 4):
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•

Potencial de
crescimento
limitado
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Figura 4
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Assim, os objectivos estratégicos são os seguintes (Figura 5):

Objectivos
Objectivos estratégicos
estratégicos
1. Assegurar a prestação do
serviço universal

2. Promover o crescimento
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(negócios core)

Criação de
valor para o
accionista

3. Desenvolver novas áreas
de negócio

4. Gerar crescimento

através da inovação

5. Assegurar a liberalização
dos serviços postais

Figura 5

6.8

Programas de acções estratégicas

De acordo com as orientações do accionista para o mandato e os objectivos estratégicos, as prioridades
no triénio 2008-2010, que se devem traduzir em crescimento, rendibilidade e valor accionista, centram-se
em (Figura 6).
Prioridades
Prioridades da
da Gestão
Gestão no
no triénio
triénio 2008-2010
2008-2010
•

•

Grupo multiserviços visando a
satisfação das necessidades dos
cidadãos e dos agentes
económicos
Cultura de rigor, transparência,
qualidade, eficiência e
responsabilização no Grupo CTT

1

• Preparação criteriosa para vencer o
desafio da liberalização em Portugal,
assegurando a oferta do serviço universal

2

• Serviço ao cliente

3

• Robustecimento do portfolio do Grupo

4

• Eficiência
 eficácia e produtividade
 contenção de custos: só gastar um
euro se absolutamente necessário
 motivação e desenvolvimento do
pessoal

Resultado

Empresa eficiente

Figura 6
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A concretização das orientações especificas estabelecidas para os CTT será suportada pelo
desenvolvimento do seguinte programa de acções estratégicas (doze) durante o mandato 2008-2010
(Figura 7):

Programas
Programas de
de acções
acções estratégicas
estratégicas
Desenvolver
Defender
Criação
de
valor

•

Promover o
crescimento e manter
a liderança nos
negócios actuais

•

Liberalização e oferta
do SU

Desenvolver
novas
áreas de
negócio

• Liberalização

• Serviços financeiros

• Convénios de preços e qualidade

• Phone-ix

• Acordo de empresa

• SIG Postal (Geo Serviços)

• Serviço ao cliente

• Internacionalização

Criar

Gerar
crescimento
através da
inovação

• Via CTT
(Caixa postal
electrónica)
• Mailmanager

• Serviços partilhados
• Património imobiliário

Figura 7
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6.9

Compromisso com a excelência na gestão

No âmbito do “Compromisso com a excelência na gestão das empresas e organismos tutelados”, o
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC) apresentou, em Maio de 2008, as
bases para a definição dos objectivos do Grupo para o período do mandato (2008-2010).
Os objectivos do Grupo são definidos nos Contratos de Gestão para o mandato a assinar por cada um dos
membros do Conselho de Administração.
À semelhança do mandato anterior, os objectivos anuais incorporam desígnios de rendibilidade,
crescimento e qualidade de serviço: proveitos operacionais, margem EBITDA, resultado líquido, return
on invested capital (ROIC) e índice de qualidade de serviço. Dois novos indicadores foram
introduzidos: grau de cumprimento da performance orçamentada e prazo médio de pagamentos a
fornecedores.
O desempenho global plurianual considera indicadores de ordem quantitativa e qualitativa: return on
capital employed (ROCE), margem EBITDA face aos benchmark peers, índice de sustentabilidade,
clima organizacional, capacidade de mudança e adaptação às novas exigências de mercado e
cumprimento das metas estratégicas.
O cumprimento destes objectivos permitirá ao Grupo ajustar-se ao desempenho do universo de empresas
postais de comparação (peers): Correos (Espanha), Deutsche Post (Alemanha), La Poste (França), TNT
(Holanda), Poste Italiane (Itália), Royal Mail (Inglaterra), An Post (Irlanda), Itella (Finlândia), Post
Denmark (Dinamarca), De Post/La Poste (Bélgica) e Austrian Post (Áustria).
Os objectivos anuais e plurianuais para 2008-2010 do Grupo CTT, associados ao compromisso com a
excelência na gestão das empresas do MOPTC, foram dados a conhecer em Maio de 2008, sob a
designação “Bases para a definição de objectivos”, e confirmados dentro do prazo legal de 90 dias, com a
designação “Definição de objectivos”.
Estes objectivos tiveram como referência as projecções do Governo do Relatório de Orientação de
política Orçamental de Maio de 2008, cujas perspectivas macroeconómicas, vieram a confirmar-se
deveras optimistas face aos efeitos profundos da crise dos mercados financeiros, iniciada no verão de
2007 e que se acentuaram significativamente na segunda metade de 2008.
Os objectivos para o mandato 2008-2010 estabelecidos pelo accionista vieram a revelar-se muito
ambiciosos, constituindo um grande desafio no actual enquadramento macroeconómico.
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Os objectivos globais – anuais e plurianuais – para o mandato 2008-2010 estabelecidos pelo accionista
são os que se apresentam na Figura 8:
Objectivos
Objectivos 2008-2010
2008-2010 para
para oo Grupo
Grupo CTT
CTT

Objectivos Globais Anuais
Performance relativa do ROIC do Grupo
CTT face aos peers
Performance relativa da margem EBITDA do
Grupo CTT face aos peers
Crescimento Real das Receitas do Grupo
CTT
Net profit Consolidado do Grupo CTT

Objectivo a atingir
2008

Prazo Médio de Pagamentos a
Fornecedores

Objectivos Globais Plurianuais
Capacidade de criação de valor para o
accionista: ROCE
Performance relativa da margem EBITDA do
Grupo CTT face aos peers
Performance do Índice de Sustentabilidade

2010

Ponderação

Observações

110%

115%

120%

20%

ROIC peers = 8,9%

140%

150%

160%

20%

Margem EBITDA peers = 9,1%

39 M€

41 M€

43 M€

15%

Aumento anual

60 M€

66 M€

72 M€

15%

100

100

100

15%

Valor igual ao fixado pelo Convénio

100%

100%

100%

10%

Relativo à Margem EBITDA

[51,55] dias [43,45] dias [30,40] dias

5%

Os prazos mais curtos são de Maio e
os mais alargados de Julho de 2008

Objectivo a atingir

Ponderação

Valor do Índice de Qualidade de Serviço
Grau de cumprimento da performance
orçamentada

2009

2008

2009

2010

Observações

12%

13%

14%

20%

140%

150%

160%

20%

Margem EBITDA peers = 9,1%

7.750 pts

8.000 pts

8.250 pts

20%

Índice de Sustentabilidade para
empresas do MOPTC

Indicador de Clima Organizacional e
Capacidade de Mudança

4

20%

Avaliação qualitativa do accionista;
escala de avaliação de 0 a 5

Cumprimento das metas estratégicas

4

20%

Avaliação qualitativa do accionista;
escala de avaliação de 0 a 5

Figura 8
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Na figura 9 dá-se a conhecer a autoavaliação do grau de realização dos objectivos globais – anuais e
plurianuais – no exercício de 2008:
Grau
Grau de
de realização
realização dos
dos objectivos
objectivos 2008
2008
Objectivos Globais Anuais

2008 O

2008 R

Grau de Ponde- Realização
realização ração ponderada

Observações

Performance relativa do ROIC do Grupo
CTT face aos peers
Performance relativa da margem EBITDA do
Grupo CTT face aos peers
Crescimento Real das Receitas do Grupo
CTT

9,8%

11,2%

114,3%

20%

22,86%

ROIC peers = 8,9%

12,7%

13,8%

108,7%

20%

21,73%

Margem EBITDA peers = 9,1%

39 M€

19,8 M€

50,8%

15%

7,62%

Aumento anual

Net profit Consolidado do Grupo CTT

60 M€

58,2 M€

97,0%

15%

14,55%

100

184,5

184,5%

15%

27,67%

Valor igual ao fixado pelo Convénio

12,7%

13,8%

108,7%

10%

10,87%

Relativo à Margem EBITDA

[51,55] dias

64 dias

79,2%

5%

3,96%

Os prazos mais curtos são de Maio e
os mais alargados de Julho de 2008

Valor do Índice de Qualidade de Serviço
Grau de cumprimento da performance
orçamentada
Prazo Médio de Pagamentos a
Fornecedores (PMP)
Total

109,26%

Objectivos Globais Plurianuais
Capacidade de criação de valor para o
accionista: ROCE
Performance relativa da margem EBITDA do
Grupo CTT face aos peers
Performance do Índice de Sustentabilidade

2008 O

2008 R

Grau de Ponde- Realização
realização ração ponderada

Observações

12,0%

13,4%

111,7%

20%

22,33%

12,7%

13,8%

108,7%

20%

21,73%

Margem EBITDA peers = 9,1%

7 750 pts

7 250 pts *

93,5%

20%

18,71%

Índice de Sustentabilidade para
empresas do MOPTC

Indicador de Clima Organizacional e
Capacidade de Mudança

4

4*

100%

20%

20,00%

Avaliação qualitativa do accionista;
escala de avaliação de 0 a 5

Cumprimento das metas estratégicas

4

4*

100%

20%

20,00%

Avaliação qualitativa do accionista;
escala de avaliação de 0 a 5

Total

102,77%

* estimativa da empresa

Figura 9

Consideram-se globalmente cumpridos os objectivos de 2008, com graus de realização para os objectivos
anuais e plurianuais de, respectivamente 109% e 103%, sendo o índice ponderado final do grau de
realização de 106%.
Em relação aos objectivos anuais, ROIC e margem EBITDA são fixados em relação aos peers. Nos
níveis de objectivos, 110% e 140% da média dos peers para 2008, tomou-se como referência 8,9% e
9,1%, respectivamente. Não estando disponíveis os dados de 2008 dos mesmos, crê-se, contudo, que
essas médias tenham baixado face à conjuntura adversa nos diferentes mercados. Estes objectivos foram
superados tal como o do índice de qualidade de serviço.
Não foram superados os de resultado líquido (-3%), o que não afecta a distribuição de dividendos,
variação de receitas e PMP, sendo o desvio mais significativo o relativo a receitas. Para tal contribuiu
fundamentalmente a evolução da conjuntura económica, cujos efeitos mais significativos se traduziram
nos serviços de correio (CTT e PostContacto) e na Tourline. Na empresa-mãe para um crescimento
expectável do tráfego postal ligeiramente superior ao do ano anterior (1,5%) ocorreu uma redução de
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1,5%. Acresce que clientes importantes como o Estado e as utilities tiveram consumos de correio abaixo
do expectável. A receita proveniente dos serviços ao Estado, apenas em 2 produtos (correio registado e
certificados de aforro) terá diminuído a facturação em cerca de 5 M.€ e a EDP de quem se esperava um
acréscimo de cerca de 2,5 M.€ terá apenas evoluído 1 M.€. Note-se que no ano em que passou a
facturação para dois em dois meses a redução de facturação fora de 9 M.€. Em Espanha a crise
económica terá afectado de sobremaneira a actividade de “mensajería empresarial” onde se insere a
actividade da Tourline, a qual vinha a crescer acima dos 20% ao ano (11% o mercado global), tinha
perspectivado um crescimento de 11% para 2008 e o mesmo veio a situar-se em 4% (tendo o mercado
global estagnado ou mesmo diminuído).
Quanto ao prazo médio de pagamentos a fornecedores (PMP) os CTT haviam feito um enorme esforço de
redução (-22%) em 2007 (de 87 dias em 2006 para 68 dias).
Quando o objectivo foi fixado (51 dias em Maio de 2008 ou 55 dias em Julho), registava-se no final do 1º
trimestre de 2008 77 dias e do 2º trimestre 67 dias.
Em dois anos, o PMP reduziu-se em 23 dias (-26%). De 87 dias para 64 dias ligeiramente inferior ao
preconizado na Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008 (-15% / ano).
Em relação aos objectivos plurianuais, ROCE e margem EBITDA superaram mesmo as metas de 2009.
Quanto aos três demais, a realização considerada é uma estimativa da nossa responsabilidade exclusiva.
Para o índice de sustentabilidade consideramos, cautelosamente, 7 250 pontos (-6,5% que a meta de
7 750) baseados no forte impulso dado ao nível do governo da sociedade – item menos pontuado em
2007 – em face designadamente da adopção das seguintes melhores práticas:
−

designação do secretário da sociedade e do suplente;

−

criação de um comité de estratégia;

−

estabelecimento de contratos de gestão com os gestores das subsidiárias e contratos de objectivos
com os demais principais dirigentes;

−

nomeação para a 1ª linha da Alta Direcção de mais responsáveis com menos de 40 anos e mais
mulheres, mais que duplicando o número existente;

−

estabelecimento dos regulamentos para os conselhos de administração e comissões executivas do
Grupo;

−

aprovação da política de remunerações da Alta Direcção do Grupo;

−

representação orgânica da responsabilidade de compliance e identificação dos compliance
officers;

−

40

lançamento do projecto “Combate à pobreza e à exclusão social”.
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Quanto ao objectivo clima organizacional e capacidade de mudança consideramo-lo cumprido baseado
no seguinte:
−

a fácil assimilação revelada pela organização na adopção dos princípios orientadores do
compromisso com a gestão definidos pelo accionista – a implementação de uma filosofia de gestão
profissionalizada, a adopção das melhores práticas de gestão, o desenvolvimento de uma cultura
organizacional orientada para a excelência do desempenho;

−

o estabelecimento de um acordo de empresa (AE2008) não obstante as vicissitudes por que passou,
adaptado às actuais exigências do mercado, que veio substituir o anterior AE 1996, que mais não
era que resquícios do vetusto AE 1981;

−

o nível de desempenho obtido no serviço ao cliente traduzido no cumprimento dos objectivos do
Convénio de Qualidade de Serviço Universal;

−

a atenuação dos efeitos da habitual contestação sindical, pois ainda que havendo bastantes
paralisações laborais, os níveis de adesão foram sucessivamente reduzidos e os mais baixos da
história dos CTT.

O mesmo se considera em relação ao objectivo cumprimento das metas estratégicas, na medida em que:
−

o Conselho de Administração no exercício do seu mandato deu cumprimento às orientações
estratégicas e às orientações específicas emanadas do accionista;

−

mesmo com a recessão da actividade foi possível atingir os níveis mais elevados da história da
empresa, quer em termos de rendibilidade, quer de resultados de exploração, operacionais,
financeiros e correntes;

−

lançou a nível nacional um projecto de grande notoriedade de combate à pobreza e à exclusão
social;

−

garantiu as condições para a empresa pagar ao accionista altos níveis de dividendos e de payout.
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7

EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS

Os CTT mantêm a sua presença na vanguarda das empresas com melhor imagem e confiança em
Portugal, igualmente numa óptica de marca e de desempenho comercial.
Em 2008, os CTT foram, uma vez mais, distinguidos como uma das marcas de maior confiança dos
portugueses, na sequência do estudo realizado pelas Selecções do Reader’s Digest (SRD) junto dos
assinantes da revista, reconhecido por 87% dos consumidores da categoria “correios, encomendas e
expresso”. A marca CTT teve ainda a distinção de Marca de Excelência Superbrands 2008, integrando a
lista das 37 marcas distinguidas a nível nacional, a partir de um estudo realizado pela empresa MyBrand.
Em 2008 foi atribuída a 2ª posição entre as empresas portuguesas no “Accountability Rating Portugal
2008” e na edição “Responsabilidade climática: Índice ACGE 2007”.
Num mercado em permanente mutação e fortemente concorrencial, em que os negócios originários do
core business tendem a estagnar ou decrescer, os CTT assumiram como vectores de desenvolvimento: o
robustecimento do portfolio de serviços e produtos, a internacionalização dos negócios e a inserção da
empresa no mundo digital.
De seguida refere-se a evolução dos negócios, agrupados em:
•

Correio - inclui a actividade dos CTT (empresa-mãe), excluindo a dos serviços financeiros, e a
actividade da PostContacto;

•

Expresso e encomendas - CTT Expresso e Tourline Express;

•

Serviços financeiros - serviços financeiros da empresa-mãe, PayShop e CTT Gest;

•

Dados e documentos - Mailtec e EAD;

•

Telecomunicações.

7.1 Correio
O abrandamento da actividade económica observado com maior incidência no 2º semestre de 2008
conduziu à adopção por parte dos grandes clientes de políticas de redução nos custos de comunicação
postal, nomeadamente a incorporação da comunicação promocional no envio das facturas ou extractos e
o desenvolvimento de campanhas de incentivo à sua substituição por meios de comunicação electrónica.
De referir ainda a orientação de algumas das maiores utilities em manter a periodicidade bimensal do
envio das facturas.
Este facto conjugado com a intensificação da concorrência na área liberalizada provocou um decréscimo
da actividade postal.
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O tráfego endereçado (inclui correspondências, direct mail e encomendas) decresceu (-1,5%) para

1

234 milhões de objectos. O tráfego de correspondências registou um ligeiro decréscimo face ao ano
anterior (-0,3%) para o que contribuiu a evolução negativa do correio azul (-9,6%), do correio registado
(-2,7%) do correio editorial (-8,8%) e do correio internacional de saída (-9,0%), atenuada pelo
crescimento do correio normal (+2,0%) e do correio verde (+2,3%).
Em 2008 destacam-se as seguintes acções:
•

No âmbito do programa “Onde te leva a imaginação?”, em parceria com o Plano Nacional de Leitura
(PNL), fechou-se a 2ª edição (2007-2008), com envolvimento de cerca de 22 580 alunos,

561

escolas inscritas e uma participação traduzida em 22 584 trabalhos correspondentes a três actividades
propostas: “Onde te leva o selo?”, “Onde te leva a estação de correio?” e “Onde te leva a leitura?”; em
Outubro foi lançada a 3.ª edição do programa, referente ao ano lectivo de
•

2008-2009;

Lançamento do projecto “Um novo mundo na sua estação de correio”, desenvolvido em estações de
correio de Santarém e da Região Autónoma da Madeira, tendo como objectivos estabelecer um clima
de proximidade, interactividade e envolvimento emocional da população com a marca, transmitindo
uma imagem inovadora, flexível, moderna e com novos produtos e serviços;

•

Assinatura do Acordo de Correio Editorial para 2008 com a Associação Portuguesa de Imprensa
(API) e o GMCS – Gabinete para os Meios de Comunicação Social que, para além do preçário,
consagra a continuidade do pack editorial, criado em 2006, com o objectivo de dinamizar o canal de
venda por assinatura;

•

Lançamento do “kit de produtividade”, em parceria com a AEP – Associação Empresarial Portuguesa,
que consiste numa ferramenta de apoio à gestão que tem como objectivo colocar à disposição das
empresas a informação necessária à implementação de procedimentos e boas práticas nos diversos
domínios da gestão empresarial, tendo sido registada a adesão de 10 entidades;

•

Reformulação do sampling direct, serviço de comunicação publicitária selectivo prestado através das
estações de correio, traduzido na entrega de folhetos publicitários, seja ao balcão, seja através de
porta-folhetos;

•

Criação do serviço de validação de documentos, que tem por objecto a aceitação e certificação de
fotocópias de documentos, apresentados pelos clientes das entidades aderentes aos balcões das
estações de correio que disponibilizem serviços de certificação; permite, ainda, o respectivo envio das
fotocópias certificadas para o apartado da entidade aderente;

•

Lançamento do serviço pick & go (decorrente da reconfiguração do serviço distrimais), serviço
facilitador que recolhe e entrega correio e encomendas, em quantidade, no domicílio e em horários
acordados com o cliente.
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No mercado internacional destacam-se:
•

Disponibilização da informação de track & trace relativa às encomendas internacionais a novos países
(ascendendo no total a 100 países), reforçando a competitividade dos CTT neste segmento; com este
reforço dos atributos, os clientes dos CTT passaram a poder consultar o estado da sua encomenda até
à entrega ou tentativa de entrega no país de destino;

•

Crescimento acentuado no Acesso Directo num contexto de gradual aumento da concorrência entre
operadores postais públicos e privados; neste canal de negócio, que consiste na disponibilização a
operadores postais estrangeiros de serviços domésticos de outro operador postal, nas mesmas
condições e tarifas que as oferecidas aos clientes internos (conforme previsto no âmbito da UPU e de
outros

acordos

internacionais,

nomeadamente

o

REIMS),

tem-se

mantido

um especial

acompanhamento, tendo em consideração a cada vez mais próxima liberalização do mercado postal.
O desenvolvimento crescente das novas tecnologias de informação e os seus elevados níveis de adesão
têm originado uma utilização sucessivamente menor do correio físico como meio de comunicação,
nomeadamente pelo segmento particular que privilegia cada vez mais a conveniência. De modo a
posicionar a rede comercial dos CTT como uma plataforma de conveniência, multi-serviço e atractiva
para os clientes, salientam-se as seguintes iniciativas:
•

Expansão do conceito de conveniência e multi-serviço a mais 7 estações de correio, adequando o
espaço à comercialização de novos produtos e serviços;

•

Desenvolvimento da bilhética de espectáculos com destaque para o alargamento a mais 5 promotores,
proporcionando vendas exclusivas como a “Lisboa Bike Tour” e “Porto Bike Tour” e mantendo a
parceria com o parque temático Isla Mágica;

•

Reformulação do catálogo CTT, serviço de venda à distância, que através de um conjunto variado de
oferta, quer em termos de produtos, quer em termos de modos de entrega, possibilita ao cliente a
opção de uma solução integrada – escolha de produtos e respectivo envio para um destinatário final de
acordo com a rapidez, economia e comodidade por si pré-definidas;

•

Alargamento dos canais de venda do correio verde, através da comercialização em mais lojas dos
actuais retalhistas - 31 lojas da Staples Office Centre, 36 lojas Continente, 103 lojas Modelo e 9 lojas
OfficePack - e prospecção de mercado para novas parcerias;

•

Parceria com a Via Verde, envolvendo a comercialização de 4 produtos Via Verde em 80 estações de
correio;

•

Comercialização de cd e dvd em 543 estações de correio, criando uma nova oportunidade de negócio;

•

Aposta em novidades (brinquedos e jogos) destinados a segmentos alvos específicos – público jovem
- em 317 estações de correio;

44

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
•

Criação de um serviço de alerta via sms para o serviço de correio registado, constituindo o primeiro
passo no desenvolvimento de uma gama de serviços de integração do portfolio físico e digital;

•

Lançamento de brochura filatélica com vendas a reverter para a reabilitação de escolas em
Moçambique;

•

Apoio à Campanha Pirilampo Mágico, tendo os CTT colaborado na angariação de fundos para a
FENACERCI.; foram vendidos 47 568 pirilampos mágicos;

•

Continuação da parceria na comercialização da colecção de cartões de boas festas e produtos oferta
UNICEF, revertendo parte do produto da venda para programas destinados a criar condições de vida
dignas e sustentáveis para as crianças mais desfavorecidas do mundo;

•

Parceria com a Casa da Sorte, para a venda da lotaria; em 2008, os CTT comercializaram as lotarias
da Páscoa, da Mãe, do Santo António, do Verão, das Vindimas e do Natal 2008, tendo sido vendidas
222 525 fracções.

7.1.1 Marketing relacional
O posicionamento de integrador por parte dos CTT prende-se com o facto de um mailing de sucesso
começar num registo numa base de dados de qualidade, passando depois pela ideia e criação de um
conceito inovador, para ser concretizado através de serviços na área de produção gráfica e finishing e,
posteriormente, pelo circuito postal, para chegar ao cliente final.
O desenvolvimento destas competências visa potenciar a utilização do direct mail como um meio
privilegiado de marketing relacional, através do desenvolvimento de propostas de valor diferenciadas,
quer para grandes quer para pequenos e médios anunciantes.
Os CTT oferecem hoje uma ampla gama de soluções:
•

Serviço de georeferenciação, aluguer e venda de bases de dados segmentadas (particulares e
empresas) e outros serviços que permitem melhorar a sua qualidade;

•

Concepção criativa da campanha, produção e preparação do envio (inclui impressão dos suportes,
personalização, encarte, endereçamento, etc.);

•

Distribuição das mensagens direct mail e sampling direct;

•

Tratamento de respostas e serviços de logística.

Em 2008, o negócio de marketing relacional registou um decréscimo de actividade de 9,4% face ao ano
anterior, devido à conjuntura que afecta a generalidade das empresas portuguesas, com forte incidência
nos clientes mailer. O volume de negócios gerado no período totalizou 47 M.€ (- 6,7% do que em 2007).
Das iniciativas desenvolvidas destacam-se:
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•

Divulgação do portfolio do marketing relacional numa óptica integrada e através da comunicação de
condições de promoção específicas para os segmentos contratual e ocasional;

•

Evolução dos serviços de georeferenciação GeoIndex tendo em vista o fortalecimento da oferta
existente, seja através da incorporação de novas variáveis de caracterização elevando o potencial do
serviço, seja pela criação de nova modalidade que permitirá organizar e processar geograficamente
um conjunto de diferentes fontes de dados relacionáveis (internas e externas);

•

Elaboração de soluções customizadas em função do sector de actividade dos clientes;

•

Desenvolvimento de sistemas de medição da qualidade;

•

Realização da 18ª edição do concurso Prémios Neurónio 08 – “O melhor em marketing directo”, uma
acção que visa a promoção, incentivo e divulgação do marketing directo. Contou com 124 trabalhos
inscritos (mais 19 que em 2007). Esta edição primou também pela inovação, pela inclusão da
categoria “Melhor campanha eleita pelo público” (a somar às restantes 25) e pela realização de uma
conferência sobre o tema “Neurónio08 - A nova raça de consumidores”;

•

Envolvimento de 6 estabelecimentos de ensino na iniciativa “Montra soluções criativas”, assente em
duas vertentes: por um lado, contribui para a formação de estudantes finalistas do ensino superior das
áreas de design, marketing e publicidade através da disponibilização de necessidades reais de
comunicação sobre as quais os estudantes desenvolvem soluções estratégicas e criativas; por outro, ao
nível da experimentação de novas formas de comunicação com elevado nível de criatividade por parte
de PME’s para dinamização das suas vendas e um posicionamento mais competitivo no mercado.

7.1.2 Negócios digitais
Dando continuidade à sua aposta na criação de novas ofertas de valor, via inovação, racionalizando e
automatizando processos e tirando partido de todas as potencialidades dos canais digitais, o ano de 2008
foi marcado pelo lançamento, no início do ano, do serviço meupostal, que constituiu, depois do meuselo,
um alargamento da linha de serviços de personalização online para os clientes ocasionais. Consiste em
criar postais, de uma forma rápida e personalizada, a partir do site dos CTT, que depois são impressos,
endereçados e enviados a um ou mais destinatários, por correio físico.
Relativamente ao produto meuselo, em 2008 empreenderam-se as seguintes acções:
•

Alargamento dos meios de pagamento do site;

•

Criação do voucher EC, modalidade que permite ao cliente realizar o pagamento do meuselo em
qualquer estação de correio;

•

Lançamento de novas brochuras com selos meuselo;

•

Lançamento da primeira de cinco edições vocacionadas para o target “crianças” envolvendo a
personagem Noddy, com inclusão de 6 selos do produto meuselo.
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Por outro lado, e na perspectiva de aproximar o grupo CTT ao target mais jovem e criar desde cedo um
relacionamento familiar com os mais novos, foi criado o sitio “irrequietos.com” que suportará todas as
iniciativas que tenham um carácter digital e viral. Algumas destas iniciativas foram:
•

Passatempo eTalentos: associado ao programa e-escolas, este passatempo visa dar oportunidade aos
jovens de poderem expor os seus talentos em várias áreas e serem submetidos a escrutínio público online (participação de mais de 500 trabalhos e cerca de 20.000 votos);

•

Um Pixel por Moçambique: os CTT, em conjunto com a Unicef, criaram uma imagem através de
pixéis para que qualquer pessoa pudesse “adoptar” um pixel e dessa forma ajudar a completar a
imagem; quando completa, essa imagem reverteu-se num donativo, oferecido pelos CTT, para apoiar
a reabilitação de escolas em Moçambique;

•

Mundo das colecções: foi criada uma plataforma digital que permite desenvolver uma base de dados
de coleccionadores por georeferenciação; através desta, qualquer coleccionador pode conhecer,
procurar e contactar outros coleccionadores do seu interesse e com isso potenciar e desenvolver a sua
própria colecção.

Soluções empresarias
Em 2008 os CTT reforçaram a sua aposta nas soluções digitais e de gestão documental, desenvolvendo
novas ofertas para o mercado que vão ao encontro das necessidades dos clientes e que permitem
robustecer o portfolio do Grupo CTT, numa cadeia de valor postal cada vez mais alargada e mais digital.
O actual posicionamento dos CTT, experiência e cumprimento de elevados padrões de qualidade,
permitem apresentar factores diferenciadores na prestação de serviços e concepção de soluções que não
só respondem às cada vez mais complexas e exigentes necessidades dos clientes, mas que adicionalmente
contribuem positiva e significativamente para a eficiência operacional, simplificação administrativa e,
consequente redução de custos.
Em 2008 foi desenvolvido e implementado um conjunto alargado de soluções transversais das quais
destacamos:
•

Solução transversal de tratamento de correio interno – especialmente dirigida aos grandes receptores
de correio (banca, utilities, telecomunicações, sector público), permite a desmaterialização do físico
através da abertura, digitalização, classificação e integração no software de gestão documental do
digital; permite uma poupança de custos decorrente da migração dos processos para os CTT;

•

Solução transversal de tratamento de correio devolvido – especialmente concebida para clientes com
consideráveis volumes de correspondência devolvida (utilities, telecomunicações, sector público), esta
solução visa, articulando o processo de correcção entre os CTT e o cliente, diminuir o correio
devolvido garantindo o revenue assurance do cliente final;
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•

Solução transversal de tratamento de avisos de recepção – concebida para responder às necessidades
de grandes expedidores de correspondência com aviso de recepção (banca e sector público) cujos
processos a jusante necessitam de informação constante do aviso de recepção para prosseguir; trata-se
de uma solução chave na mão que integra serviços de printing, digitalização e retorno de informação,
cobrança, e arquivo dos documentos tratados; desmaterializa totalmente o físico, aumentando a
eficiência e controlo dos processos, totalmente suportados no digital.

Com a preocupação de manter elevada e consistente a qualidade de serviço prestada ao segmento dos
Grandes Clientes, foram levadas a efeito um conjunto de medidas:
•

Implementação de um sistema de gestão de não conformidades reportadas pela área de gestão de
clientes ou detectadas na cadeia de valor, através dos meios instalados para o efeito, que permite a
emissão de indicadores e alertas, com vista à melhoria da qualidade de serviço. Este sistema faculta a
produção de indicadores de qualidade, estruturados por: tipologia das não conformidades detectadas,
índices de ocorrências por cliente, áreas responsáveis pelas ocorrências e prazos de
resposta/correcção.
Esta funcionalidade permite ainda analisar reincidências e reportar os respectivos alertas
operacionais.

•

Implementação de relatórios automáticos de controlo operacional para soluções de oferta global, cujo
processo de controlo envolve os seguintes pontos na cadeia de valor: produção (printing & finishing),
aceitação e expedição, tratamento, distribuição e mailmanager.
A introdução desta ferramenta de controlo da qualidade permite antecipar, prevenir e implementar
medidas preventivas e/ou correctivas no serviço prestado, com vista ao cumprimento dos níveis de
serviço acordados com os clientes.

•

Mailmanager

O ano de 2008 ficou marcado pelo lançamento, em Março, do serviço mailmanager. Este serviço,
centrado na digitalização de documentos, permite soluções costumizadas, agregando um leque de
serviços que incluem, a digitalização, catalogação, captura de informação, tratamento de todo o correio e
documentos recebidos pelos clientes. O conteúdo e respectivos documentos digitalizados passam a ser
disponibilizados em formato digital, com possibilidade de serem directamente integrados nos sistemas de
informação do cliente, nomeadamente em sistemas de gestão documental.
Como complemento da solução mailmanager e recorrendo às valências do grupo CTT, é possível
disponibilizar soluções de arquivo físico ou digital, bem como de destruição certificada de documentos.
Nas figuras seguintes ilustram-se a cadeia de valor do serviço e o potencial de oferta de SVA (serviços de
valor acrescentado).
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Cadeia
Cadeia de
de valor
valor do
do serviço
serviço mailmanager
mailmanager

Pré
Pré -- preparação
preparação
do
do correio
correio

Digitalização
Digitalização

• Separar por cliente e
por tipo de
correspondência;

• Parameterizar os
campos a captar dos
documentos;

• Abrir o correio;

• Capturar as imagens
de cada página dos
documentos;

• Preparar os
documentos,
corrigindo dobras,
retirando agrafos e
clipes e faceando os
documentos

• Importar as imagens
adquiridas para a base
de dados do DoXenter,
para posterior
tratamento;
• Controlar a qualidade
das imagens
digitalizadas

Pós-preparação
Pós-preparação
do
do correio
correio

Indexação
Indexação

• Recolher os dados dos
campos rejeitados/
não lidos no processo
de digitalização;
• Classificar os
documentos
digitalizados;
• Catalogar as páginas
para facilitar a
consulta;
• Transferir os dados
para um ficheiro a
enviar ao cliente

• Preparar e
acondicionar os
documentos em
contentores para
arquivo ou para
devolução ao cliente
com a respectiva
descrição do
conteúdo do
contentor;
• Entrega dos
contentores nas
instalações da EAD
ou nas instalações do
cliente

Arquivo
Arquivo //
custódia
custódia
documental
documental
• Alojar e conservar os
documentos a
arquivar;
• Prestar serviços de
consulta aos
documentos em
arquivo;
• Eliminar os arquivos
após a autorização
do cliente

AA oferta
oferta do
do serviço
serviço mailmanager
mailmanager poderá
poderá ser
ser potenciado
potenciado com
com aa oferta
oferta de
de serviços
serviços de
de valor
valor
acrescentado
acrescentado (SVAs)
(SVAs)
Vantagens:
• Gerar receitas adicionais
• Reduzir os custos internos de tratamento e
distribuição
• Alargar a cadeia de valor dos CTT
• Posicionamento estratégico - evolução para o
“mundo” digital
• Fidelizar cada vez mais clientes

Potenciais SVAs:
• Tratamento de devoluções
• Identificação dos objectos postais devolvidos e
motivo das devoluções
• Disponibilização da informação em formato
digital, a partir dos ficheiros criados pelas OCR

• Tratamento de RSFs
• Digitalização e tratamento dos RSF
• Envio para o cliente da informação no formato
pretendido

• Tratamento de correio disperso
geograficamente, num único endereço
• Correcção de endereços
• Correcção de moradas através do know-how dos
carteiros, resultante da actuação no terreno e
proximidade dos clientes
• Recepção do ficheiro pelo cliente

• Certificação digital de documentos

O mailmanager pretende ainda responder à crescente pressão para aumentar a eficiência operacional do
lado da recepção do correio e tratamento de processos para arquivo, no sentido de automatizar os
sistemas de recepção e tratamento dos documentos escritos que são recebidos e gerados diariamente.
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Como principais benefícios para os clientes, o tratamento centralizado (digitalização e indexação) do
correio e documentos dos clientes, a facilidade na obtenção de informação e no seu manuseamento, bem
como o facto de tornar a informação mais rápida, acessível e eficaz, sendo que, o modelo implementado,
permite uma total confidencialidade, garantindo a integridade e segurança dos documentos tratados.
Em 2008 foram desenvolvidas soluções de mailmanager para clientes do sector do Estado, das
telecomunicações e da venda à distância. Contudo, a manifestação de interesse por parte dos clientes
neste serviço tem sido identificada de forma transversal a todos os sectores de actividade.
Em 2008 foram tratados, entregues e facturados mais de um milhão de documentos.

•

ViaCTT

Lançada em Junho de 2006, a caixa postal electrónica disponibilizada pelos CTT ultrapassou no final de
2008 os 119 mil utilizadores registados.
Este universo de utilizadores, pode já receber, organizar e arquivar a correspondência de 22 entidades
aderentes de forma segura e sem quaisquer custos. Estão integrados na ViaCTT alguns dos principais
expedidores de correio a nível nacional, nomeadamente nos sectores de actividade das telecomunicações,
utilities, e banca.
É objectivo da ViaCTT alargar o leque de entidades aderentes e aumentar o número de cidadãos que
passam a receber o seu correio em formato digital através deste serviço.
Destacam-se os principais factos ocorridos durante 2008:
−

Conclusão dos desenvolvimentos informáticos com o parceiro ANO – Sistemas de Informação e
Serviços, Lda, que permitirá facilitar a integração tecnológica de novas entidades no serviço
ViaCTT, nomeadamente Câmaras e Empresas Municipais;

−

Adesão de 4 novas entidades: CTT Expresso, Sporting Clube de Portugal, EMARP – Empresa
Municipal de Águas e Resíduos de Portimão e Ministério da Administração Interna - Sistemas de
Queixas Electrónicas (SQE); neste último caso, através da ViaCTT, passa a ser possível ao cidadão
queixoso identificar-se, em alternativa aos restantes modos de identificação presenciais;

−

Criação de um protocolo de cooperação entre as iniciativas e-escola do Fundo Social de Inovação e
a ViaCTT, no sentido de promover e facilitar a adesão à ViaCTT, para todos os candidatos
abrangidos pelo programa;

−

Novos desenvolvimentos, nomeadamente alterações ao processo de activação da caixa postal
electrónica ViaCTT, que agilizam e facilitam ao utilizador final a adesão ao serviço, salvaguardando
todos os níveis de segurança requeridos e exigidos.
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Foi disponibilizada a Caixa Postal Electrónica Empresarial, versão da ViaCTT para o sector
empresarial, permitindo a recepção do correio adequada à estrutura da organização e admitindo
múltiplos utilizadores, consoante o tipo de correspondência.
No decurso de 2008 foram ainda implementadas novas capacidades de gestão de documentos,
nomeadamente a possibilidade de realização de acções massivas sobre os documentos, tais como, a
gravação e a remoção dos mesmos.
•

Informação Geográfica Postal

O recurso a novas tecnologias de informação e de comunicação, tem permitido o desenvolvimento de
novos produtos e serviços com uma forte componente digital, que contribuem para ultrapassar, com
sucesso, os obstáculos que se colocam aos CTT no sector postal, como seja o efeito de substituição, a
concorrência e a globalização.
No domínio da informação geográfica postal, destacam-se em 2008:
−

Projecto GEO7 – Digitalização e georeferenciação do universo de CP7 (código postal de 7 dígitos):
concluído o levantamento de dados em campo com apoio das equipas dos centros de distribuição
postal, estando em curso a actualização do SIG (Sistema de Informação Geográfica) dos CTT com
os dados recolhidos, que permitirá fortalecer a oferta de produtos GeoScout; durante 2008 cerca de
70% do território nacional foi convertido para formato SIG, tendo sido gerados mais 50 mil novos
pontos de CP7;

−

Plataforma SIGPostal: disponível aos utilizadores desde Julho de 2008, permitiu fazer um upgrade à
anterior aplicação de gestão de códigos postais, com recurso à componente geográfica, constituindo
um repositório de toda a informação postal e geográfica dos CTT, com interfaces para aplicações
relacionadas com a distribuição e tratamento de correio; a sua informação, com constante
actualização gráfica e toponímica, resulta no sistema de informação geográfica único e actualizado
diariamente no país e que está disponível a um vasto universo de clientes internos;

−

Serviços de informação geográfica: revisão da oferta de produtos e serviços de informação
geográfica mediante a criação do serviço geoIndex marketing, que permite organizar, incorporar e
processar geograficamente um vasto conjunto de dados relacionáveis, sendo por isso uma
ferramenta essencial na definição e planeamento de estratégias comerciais e de marketing pelos
clientes.
Este novo serviço, além de ir ao encontro das necessidades dos clientes que prestam serviços
personalizados de geo-marketing, veio reforçar a oferta, disponibilizando ao mercado produtos
geográficos caracterizados ao nível do código postal e posicionando os CTT como prestadores de
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serviços de índole geográfico e data quality, com competências em termos de análise espacial nas
áreas emergentes do geo-marketing e business/location intelligence.

7.1.3 Rede de serviço ao cliente
O Grupo CTT é constituído por um leque alargado de empresas. Para reforçar a presença comercial dos
CTT junto dos grandes clientes foi criada, em Março de 2006, a figura do key account manager (KAM)
responsável pelas vendas e assistência aos grandes clientes, promovendo todas as competências de
negócio oferecidas pelas diversas empresas do Grupo, através de uma oferta global que abarca os
serviços postais, financeiros, de correio expresso, de correspondência não endereçada, de printing e
finishing e de gestão documental.
Em Maio de 2008 foi criada a Direcção Grandes Clientes, que engloba os key account e as Grandes

Contas, competindo-lhe coordenar a actividade comercial do Grupo CTT, numa lógica de oferta global
de serviços e produtos, de forma a garantir a integração e a complementaridade das diferentes equipas de
vendas.
Os key accounts managers são responsáveis por 38 grandes clientes segmentados por sectores de
actividade: venda à distância, editores e grande distribuição, banca e seguros, telecomunicações, utilities
e Estado.
Pretende-se consolidar esta organização por forma a captar o potencial de negócios e a assegurar a
fidelização dos clientes, proporcionando qualidade de serviço ajustada às suas necessidades e aos preços
em presença.
As Grandes Contas distribuem-se por 17 gestores, localizados em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro. A sua
carteira de clientes é constituída por cerca de 600 contas repartidas por 17 segmentos: automóvel, banca
e seguros, comércio, editores, ensino, Estado, farmacêutico, grande distribuição, indústria, marketing
directo, OAF (Organizações, Associações e Fundações), serviços, telecomunicações, transportes,
turismo, utilities e venda à distância.
A Direcção Clientes Nacionais e as Direcções Regionais dos Açores e da Madeira gerem os processos
de atendimento, de distribuição e de venda directa e constituem a maior rede de proximidade a nível
nacional. A empresa tem valorizado este importante activo, vocacionando-o para uma plataforma de
conveniência e multi-serviço de elevada qualidade e potenciando o seu volume de vendas, com
observância das obrigações de serviço universal.
Em conformidade com o modelo organizativo, aprovado em Maio de 2008, foram fundidas as anteriores
áreas de gestão da rede (Serviço ao Cliente Lisboa e Porto e Serviço ao Cliente Nacional), permitindo
criar sinergias na gestão dos recursos humanos e materiais, tendo em vista uma melhor satisfação das
necessidades dos clientes e o aumento da eficiência.
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Este modelo de funcionamento reforça a aposta nas competências e capacidades dos responsáveis locais
e simultaneamente a sua responsabilização pela obtenção de resultados operacionais e económicos.
A estratégia de negócio assenta em dois vectores fundamentais:
•

Desenvolvimento do negócio promovendo a excelência da operação e maior qualidade de serviço
resultantes da maior proximidade e conhecimento dos clientes, garantindo níveis acrescidos de
produtividade;

•

Criação e desenvolvimento de negócios e serviços de conveniência, assumindo a vocação do
atendimento local como “motor” de um negócio de retalho, além do serviço postal.

A integração local das vendas (contratuais), atendimento e distribuição permitiu, nomeadamente:
•

Maior proximidade e conhecimento dos clientes;

•

Acumulação da coordenação de uma área geográfica com a gestão directa de uma estação de correio
(EC) ou de um centro de distribuição postal (CDP), propiciando uma adequada articulação entre estas
valências, decorrente do conhecimento das realidades locais e da proximidade com as frentes
operacionais;

•

Diminuição do tempo dedicado a actividades de suporte com reforço da frente operacional;

•

Custo da venda/serviço proporcional ao valor dos clientes;

•

Agilidade e eficácia na comunicação interna (comando, motivação, compromisso);

•

Melhoria e dinamização dos mecanismos de controlo operacional e de gestão;

•

Reforço da vocação dos CTT de prestador de serviço universal de qualidade, indo ao encontro das
expectativas dos clientes, de uma forma cada vez mais flexível e dinâmica.

A gestão teve como prioridades:
•

O aumento da receita gerada por cliente, promovendo produtos e serviços de maior valor acrescentado
e realizando campanhas promocionais e animação dos pontos de venda;

•

A partilha de sugestões e disseminação de boas práticas;

•

A inovação e modernização tecnológica, através da implementação de diversas acções, no âmbito da
racionalização e actualização dos processos, melhorando os níveis de prestação do serviço;

•

A dinamização da ViaCTT - caixa postal electrónica, em cerca de 600 EC;

•

A maior aproximação aos clientes, proporcionando-lhes uma oferta segmentada dos produtos e
serviços às suas necessidades, alargando o portfolio de produtos disponíveis nas EC, numa lógica de
conveniência e proximidade;

•

O desenvolvimento do negócio de retalho, destacando-se os seguintes produtos e serviços:
−

através da solução PayShop, o serviço de carregamento de telemóveis em todas as EC;

−

disponibilização em 476 EC do serviço de certificação de fotocópias;

−

disponibilização on-line da movimentação de certificados de aforro em 200 EC;

−

disponibilização do serviço Western Union transferência de fundos urgente em 736 EC;
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−

venda de produtos de papelaria, livros, cartões de todas as ocasiões e produtos de merchandising;

−

comercialização da bilhética de espectáculos;

−

comercialização de telemóveis e cartões SIM com a marca Phone-ix.

No final de 2008 a rede de serviço ao cliente era constituída por 895 estabelecimentos próprios (864 EC,
19 balcões exteriores de correio, 12 estações móveis), 13 lojas de parceria, 369 centros de distribuição
postal, 1 965 postos de correio e 3 226 postos de venda de selos, estas duas últimas categorias a operar
sob a responsabilidade de terceiros, nomeadamente a cargo das Junta de Freguesia, mediante contratos de
prestação de serviços ou de revenda.
Para complementar a oferta de serviços, acessíveis em alguns casos 24 horas por dia, procedeu-se à
reafectação geográfica de alguns equipamentos, em regime de livre serviço, de forma a melhorar a
rentabilidade do parque e maximizar o acesso dos clientes. Assim, estiveram disponíveis 666 máquinas
automáticas de venda de selos e 39 máquinas automáticas de venda de produtos postais.
Deu-se continuidade ao projecto de expansão de certificação dos serviços da distribuição pela marca
internacional SGS ICS a mais 39 CDP, passando o universo para 111 CDP, que correspondem a cerca de
2/3 do tráfego total distribuído.
Iniciou-se o processo de certificação dos serviços de atendimento, ficando 135 estações de correio
certificadas, igualmente pela marca internacional SGS ICS, que correspondem a cerca de metade da
actividade da rede de atendimento.
Prosseguiu o programa de reconhecimento das equipas do atendimento e da distribuição, com o objectivo
de premiar as melhores equipas das EC e dos CDP que demonstraram empenho em atingir os objectivos
de qualidade, redução de custos e aumento de receita.
Contribuindo para a melhoria da imagem externa e interna da empresa, das condições de trabalho e das
condições proporcionadas aos clientes, salienta-se a realização de um investimento de cerca de 4,7 M.€
em obras de remodelação, conservação e reinstalação dos estabelecimentos postais.
Contact center
A forma como os clientes se relacionaram com as empresas, tem vindo constantemente a alterar-se. O
contacto físico tem vindo a perder terreno para acessos cada vez mais “remotos”. A conveniência acaba
por ser o elemento, fundamental, subjacente ao desenvolvimento dos contact centers e das áreas de
“Serviço ao cliente”.
O ano de 2008 foi marcado pela consolidação da parceria no outsourcing da actividade do contact center,
que permitiu a afirmação de níveis elevados de qualidade de serviço.
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Foi desenvolvido e implementado um sistema de gestão de emails moderno, orientado para a gestão da
eficácia e eficiência, deste canal, permitindo uma gestão integrada e garantia de work-flow de processos.
Foi desenvolvida a loja virtual, procurando a disponibilização aos clientes de canais de elevada
conveniência e qualidade, bem como novos serviços ao cliente, nomeadamente associados ao serviço
Phone-ix.
A empresa continua a ser considerada pela APCC (Associação Portuguesa de Contact Centers) e
APROCS (Associação de Profissionais de Customer Service) como um caso de referência, tendo
oportunidade de partilhar a sua experiência em eventos especializados nessas áreas.
O ano de 2008 foi marcado pela manutenção da procura do canal telefónico e acréscimo do canal email.
Foram atendidas cerca de 675 189 chamadas/processos e respondidos cerca de 73 564 emails/processos.
Verificou-se uma diminuição da procura de funcionalidades como informações sobre código postal e um
acréscimo da procura de funcionalidades de carácter mais comercial.

7.1.4 Operações
As actividades desenvolvidas na área das operações - que engloba o tratamento e os transportes - tiveram
em vista a melhoria da qualidade de serviço, o aumento da eficiência e da produtividade dos recursos.
Em 2008 foram divididos diariamente para giros 2,6 milhões de envios (+8 % do que em 2007). Cerca de
1,2 milhões (+19%) foram sequenciados (porta a porta) para 3 500 giros (+22%) que representam 70 %
de toda a actividade da distribuição.
Das iniciativas desenvolvidas no tratamento destacam-se:
•

Assinatura de um contrato com vista à aquisição de software, no montante de 1,4 M.€., para o
tratamento mecanizado de correspondências na área das operações. O contrato prevê a actualização do
sistemas de automatização postal, passando a permitir a transferência de imagens para
videocodificação em diferentes centros operacionais de correio (COC), bem como o upgrade do
sistema de leitura óptica para reconhecimento de endereços. A transferência de imagens trará
vantagens ao nível da racionalização de recursos, com maior produtividade e especialização dos
indexadores, além de garantir a segurança dos dados em caso de avarias. A introdução de novos
algoritmos no sistema de leitura óptica facultará, igualmente, uma melhor interpretação de caracteres,
aumentando a taxa de sucesso das leituras e controlando melhor a qualidade e a fiabilidade dos
ficheiros de clientes. O projecto será implementado em três fases, a primeira decorreu em Outubro de
2008, a segunda em Janeiro de 2009 e a terceira no final de Março de 2009.
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•

Implementação, em Março, do serviço de correcção assistida de endereços para ficheiros de grandes
clientes, complementar aos serviços de correcção automática existentes, um assinalável incremento de
apoio à eficácia do endereçamento e interoperabilidade de ficheiros de moradas.

•

Remodelação geral e ampliação do sistema mecanizado de transporte interno no centro operacional de
correio do sul através da instalação de dois novos anéis transportadores aéreos de tabuleiros.

•

Abertura de novas instalações do serviço de encomendas internacionais e Alfândega no centro
operacional de correio do sul, em Cabo Ruivo. Os clientes têm num novo espaço o acesso a todos os
serviços relacionados com as encomendas internacionais.

•

Renovação da certificação ISO 9001:2000 dos Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) do correio de
prova, do centro operacional de correio do centro, em Coimbra e implementação de Sistemas de
Gestão Ambiental (SGA) no centro operacional de correio do norte, em Gaia.

•

Desenvolvimento de estudo do impacto ambiental no centro operacional de correio do sul e tomada de
medidas de redução de energia e de impacto térmico (nova central de ar condicionado, isolamentos,
calafetações).

•

Substituição do servidor Machine Interface System (MIS) nos três centros operacionais de correio.
Este software, que serve de interface com as máquinas, permite o fornecimento de dados estatísticos,
a construção de planos e a introdução de dados, entre outras funções.

•

Transferência do Entreposto Postal Aéreo para novas instalações no novo complexo de carga do
Aeroporto de Lisboa.

•

Criação do centro de tratamento dos Açores nas instalações do aeroporto de Ponta Delgada.

•

Implementação dos novos sistemas de fechaduras e canhões nos marcos postais para evitar o
vandalismo de que foram alvo. A solução encontrada chama-se cyberlock, um sistema que transforma
as fechaduras mecânicas num modelo de controlo de acessos, através de chaves programáveis e
fechaduras inteligentes. Associado a um software específico tem um sistema de validações automático
que permite controlar a operação de aberturas de marcos e caixas, através da confrontação entre o giro
planeado e o giro realizado. Esta solução é imune a arrombamentos, as chaves não podem ser
copiadas e permitem ser programadas com datas de validade, sendo registados e gravados todos os
eventos ocorridos.

•

A instalação do novo Centro Operacional de Correio do Norte constitui uma das grandes apostas
da empresa para enfrentar a liberalização total do mercado postal que requer um rigoroso
planeamento, o estabelecimento de uma organização dos trabalhos muito minuciosa e uma preparação
cuidada da sua entrada em funcionamento que deverá estar concluída antes da abertura total do
marcado.
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Para o efeito, em Dezembro de 2007 foi lançado o projecto do novo Centro Operacional de Correio do
Norte com o objectivo de assegurar a localização, a realização das obras e a instalação dos
equipamentos do novo Centro.
Os estudos realizados sobre o desenvolvimento de fluxos de tráfego apontaram para a localização do
novo Centro a norte do rio Douro, em zona servida por bons acessos rodoviários e com espaço
adequado para a circulação, parqueamento e manobras de cargas e descargas, fora das áreas urbanas.
O novo edifício a construir de raiz na zona industrial da Maia, junto a nós rodoviários especialmente
desenvolvidos, permitirá uma maior flexibilização das operações de tratamento, transporte e
distribuição e incluirá a adopção de medidas de eficiência energética para redução da factura
energética e contribuição ecológica.
O investimento no novo centro, que poderá atingir 15 milhões de euros, foi autorizado pelo accionista
por deliberação social unânime por escrito de 27 de Novembro de 2008. Já foram lançados
procedimentos pré-contratuais prevendo-se o arranque da obra para o início do 2º semestre.

No âmbito dos transportes salientam-se as seguintes realizações:
•

Colocação em actividade, em 2008, das

viaturas pesadas adquiridas em 2007 (37 camiões de

transporte postal). No sentido de encontrar alternativas aos combustíveis utilizados, para as novas
viaturas aderiu-se à utilização de ADBLUE - um aditivo que permite a redução de consumo e da
emissão de gases poluentes em cerca de 5%.
•

Optimização da rede de transportes, com reajustamento da capacidade instalada em função dos fluxos
dos diferentes produtos e tendo em conta os processos de optimização na distribuição e no tratamento.

•

Ajustamento da rede de transportes para adequação às campanhas de grandes clientes, planos de
contingência e nova legislação laboral.

•

Consolidação da ligação aérea dedicada à Madeira, com impacto significativo na qualidade de serviço
do correio Azul e EMS.

•

Desenvolvimento de acções de formação no âmbito da prevenção da sinistralidade e reciclagem de
condutores (condução defensiva), de novos equipamentos (novas viaturas pesadas) e de legislação
laboral.

•

Substituição do sistema de comunicações dos condutores através de rádios por telefones móveis da
rede Phone-ix.

•

Desenvolvimento dos trabalhos sobre eficiência energética: realização de auditoria energética à frota
dos transportes e definição plano de racionalização de consumos de energia.
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•

Renovação da certificação ISO 9001:2000 do Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) dos transportes
postais do centro e implementação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) nos transportes postais do
norte e do sul.

7.1.5 Filatelia
Os CTT prosseguiram a orientação de conciliar tradição e inovação, idoneidade e óptica de marketing,
tendo presente que o selo, para além do valor intrínseco como objecto postal, é elemento privilegiado de
expressão cultural e artística, principal objecto de coleccionismo e símbolo da soberania nacional.
Através de um conjunto de 26 emissões filatélicas, totalizando 109 selos, foram comemorados
acontecimentos, evocadas personagens, celebradas efemérides, assinaladas campanhas que marcaram de
forma original a história nacional do ano. Concretamente, foram registadas em selo duas datas da história
nacional de grande relevo: os 500 anos da elevação do Funchal a cidade - a primeira a ser instituída nos
domínios dos Descobrimentos portugueses - e os 200 anos da chegada da Família Real ao Brasil,
acontecimento da maior relevância para o futuro quer do Brasil quer de Portugal. No caso do Funchal, o
tema foi também objecto de um livro, em português e inglês, da autoria de Rui Carita, intitulado
“Funchal: uma porta para o mundo”, no qual se amplia o significado e o contexto desta efeméride.
Outras efemérides de grande valor para a memória histórica do país foram também evocadas
filatelicamente em 2008: os 100 Anos da CUF, marco indelével da história do movimento operário e da
industrialização no nosso País e os 50 Anos da Fórmula 1 em Portugal, recordando o célebre Circuito da
Boavista e os “ases” que por lá passaram.
Seis vultos da cultura portuguesa foram homenageados através de uma emissão de selos comemorativa: o
Padre António Vieira, missionário jesuíta, orador, diplomata e um dos maiores prosadores da língua
portuguesa, a pretexto do 4º centenário do seu nascimento; José Relvas, o político e coleccionador de
arte, de que se comemoraram os 150 anos do nascimento e cujo nome ficou para sempre associado ao
acto de instauração da República, que proclamou da varanda da Câmara Municipal de Lisboa; Ricardo
Jorge, também nascido em 1858, que se notabilizou sobretudo como médico, mas também como escritor
e crítico de arte (a carreira de investigador consagrou-o como epidemiologista e higienista, tendo criado
um Instituto a que foi dado o seu nome e goza hoje de elevado prestígio); Mira Fernandes, o professor
universitário e matemático, falecido há 50 anos, cuja investigação e trabalhos científicos neste domínio
eram apreciados por notáveis matemáticos do seu tempo com os quais se correspondia; Vieira da Silva,
de que se comemoraram os 100 anos de nascimento, em Lisboa, mas desde cedo radicada em França,
cujo nome se afirmou de forma ímpar no mundo da pintura; Manoel de Oliveira que, ao completar 100
anos de nascimento, é o mais velho realizador do mundo no activo, reconhecido e apreciado no exigente
mundo da sétima arte, com inúmeros prémios obtidos nos mais importantes festivais de cinema.
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Várias emissões assinalaram a realização de competições desportivas de projecção internacional, como
foram os casos dos campeonatos europeus de judo e de triatlo, que tiveram lugar em Portugal, do
campeonato europeu de futebol e dos jogos olímpicos de Pequim, além do Lisboa-Dakar, o maior rali do
mundo, ultimamente com início em Portugal, mas que em 2008 teve de ser anulado na véspera da partida.
Correspondendo a grandes preocupações da humanidade, os CTT lançaram emissões de selos chamando
a atenção para os graves problemas que se apresentam ao nosso planeta, uma assinalando o Ano Polar
Internacional, outra sobre o Ano Europeu do Diálogo Intercultural e outra ainda a propósito da
designação de 2008 como Ano Internacional do Planeta Terra. Refira-se também as emissões dedicadas à
infertilidade, considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, que afecta 15 a 20 % da
população mundial, com tendência a aumentar, e ao direito da criança à educação, um direito inalienável
de todas as crianças, independentemente da sua raça, crença ou condição social, proclamado há quase 20
anos pela ONU. Neste enquadramento fez-se a habitual emissão dedicada ao correio escolar, celebrando
o Dia Mundial de Correios de 9 de Outubro, com desenhos das próprias crianças.
No âmbito das preocupações ambientais e de defesa da biodiversidade, a que os CTT têm dado grande
relevo, saliente-se a emissão sobre o priolo, uma ave outrora abundante nos Açores, actualmente
ameaçada de extinção e que, por esse motivo, é alvo de medidas de protecção. Dedicou-se ainda uma
emissão filatélica a um produto de consumo típico da dieta mediterrânica e do maior valor intrínseco
tanto em termos ambientais como nutricionais e de saúde: o azeite.
Os faróis foram objecto de uma emissão de selos retratando doze dos mais representativos e
emblemáticos de entre os cerca de 50 que pontuam todo o litoral do território português, um património
cuja história – repleta de vicissitudes e de lenda, de mistério e de poesia – remonta aos inícios do século
XVI. Sobre este tema foi editado o livro “Faróis – a terra ao mar se anuncia”, da autoria do comandante
Teixeira de Aguilar, um especialista nesta matéria, profusamente ilustrado, com base em fotografias de
grande qualidade técnica e artística da autoria de Filipe Jorge.
Assinale-se a emissão Europa, que as administrações postais pertencentes à PostEurop (Associação de
Operadores Postais Públicos Europeus) lançam no Dia da Europa, a 9 de Maio, com a particularidade de
se submeterem a uma temática comum; o tema escolhido para este ano foi a carta, o mais clássico de
todos os objectos postais.
A cerâmica farmacêutica foi também registada em selos, bem assim como algumas acções de
modernidade que espelharam o progresso tecnológico do nosso país, como a emissão dedicada às pontes
e obras de arte arquitectónicas e a que evocou a necessidade das crianças, desde muito cedo, se
habituarem ás novas tecnologias de informação.

Relatório e Contas – 2008

59

CTT – Correios de Portugal, S.A.
O ano não acabou sem a emissão dedicada aos 100 da República – emitida do Palácio de Belém e com o
patrocínio do Senhor Presidente da República – e que, neste ano de 2008, versou sobre o ideário
republicano.
Editaram-se livros sobre os temas “Arquitectura portuguesa contemporânea”, da professora arquitecta
Ana Tostões, bem assim como “Sabores da Europa …com selos” com a coordenação do gastrónomo José
Quitério.
No final de 2008 foram ainda comercializados o “Portugal em selos de 2008”, publicação de referência
no mundo editorial do coleccionismo, com a sua variante infanto-juvenil “O meu álbum de selos”, bem
como a Agenda de 2009, dedicada à astronomia.

7.1.6 PostContacto – Correio Publicitário, Lda.
A PostContacto é a empresa responsável pela gestão do correio não endereçado no Grupo CTT.
Reforçou a liderança destacada deste mercado extremamente concorrencial, com quotas estimadas de
48,5% em valor e 37,2% em volume, onde o sector de retalho generalista e especializado se destaca
enquanto cliente com cerca de 77% do volume total de folhetos distribuídos, seguido pelos serviços e
instituições.
Estima-se que o valor deste mercado ronde os 29 milhões de euros. Em 2008, e contrariamente ao
sucedido no quinquénio anterior, houve retracção no mercado, com decréscimo de 7% quer em valor,
quer em volume.
Em 2008 foram distribuídos pela PostContacto cerca de 573 milhões de objectos, no valor de 13,9
milhões de euros (M.€), o que corresponde a uma ligeira quebra em valor (-2%) em virtude da
concentração e fusão de marcas no sector retalhista, tendo o volume distribuído estabilizado.
A agressividade comercial dos operadores e a concentração do mercado no sector retalhista, tem tido
reflexos não só na política de preços praticada, como numa maior exigência por parte dos clientes ao
nível da qualidade de serviço e da disponibilização de informação detalhada e on line das suas
campanhas.
A PostContacto é o único operador universal de publicidade não endereçada, desenvolve a sua actuação
em todo o território nacional e recorre a um modelo operativo extremamente flexível. Nas zonas litorais
de maior densidade populacional, onde se situa a concorrência e onde há maior crescimento do negócio,
a PostContacto possui rede de distribuição própria; no interior, subcontrata serviços à rede CTT. A
distribuição de publicidade não endereçada nas caixas de correio domiciliárias e nos estabelecimentos
comerciais é a sua principal actividade, mas também tem vindo a diversificar a sua oferta de serviços, ao
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nível das entregas de publicidade em mão em locais pré-seleccionados, do correio semi-endereçado, da
distribuição mediante lista de endereços e da distribuição de revistas em horário conveniente.
A empresa, à semelhança de 2007, continuou a investir na informatização do processo produtivo, na
qualificação dos trabalhadores e no reforço de acções visando garantir elevados padrões de qualidade de
serviço.
Ao longo do ano houve reestruturação e alargamento da rede de distribuição própria e consequente
redução da rede subcontratada aos CTT.
Em 2008, o volume de negócios da empresa ascendeu a 13 923 mil euros (m.€) e os resultados líquidos
atingiram 2 807 m.€, tendo sido distribuídos cerca de 573 milhões de objectos. O EBITDA ascendeu a
3,9 milhões de euros (M.€), correspondente a uma margem de 27,9%.

7.2 Expresso e Encomendas
7.2.1 CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S.A.
A CTT Expresso é a empresa do Grupo vocacionada para o desenvolvimento dos negócios no mercado
CEP (courier, express and parcels), disponibilizando aos seus clientes (empresas e particulares) serviços
expresso de recolha, tratamento, transporte e distribuição de documentos e mercadorias, nacionais e
internacionais, oferecendo em complemento soluções de logística integrada e serviços de estafetagem.
A CTT Expresso mantêm a posição de liderança no mercado nacional com uma quota de mercado média,
em 2008, de 21,7%.
No final de 2008 a CTT Expresso alienou aos CTT (empresa-mãe) a solução track & trace, sendo
licenciada por esta a sua utilização às empresas do Grupo.
No âmbito do projecto do Ministério da Educação e-oportunidades, e-escola e e-professores, que tem
como objectivo generalizar o acesso a computadores pessoais e à banda larga, a CTT Expresso
desenvolveu, no final de 2007, uma parceria estratégica com a Fujitsu-Siemens para a distribuição dos
equipamentos. O sucesso da acção fez com que, em 2008, a parceria fosse estendida a mais clientes que
também estão envolvidos neste projecto.
No último trimestre de 2008, a CTT Expresso foi seleccionada como parceiro de logística do programa
e.escolinhas com distribuição prevista de 500 mil computadores ao abrigo do Programa Tecnológico do
Governo, aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, numa operação que compreende a entrega em cerca de
4 000 escolas espalhadas pelo país. Cabe à CTT Expresso toda a operação logística, desde a
armazenagem, picking, acondicionamento e endereçamento dos equipamentos.
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A CTT Expresso pretende apresentar soluções cada vez mais completas e integradas tendo, em 2008,
alargado ao segmento particular a oferta de produtos e serviços existentes no segmento empresarial.

Das actividades realizadas destacam-se ao nível da oferta de produtos e serviços:
•

Alargamento ao segmento particular do produto EMS 19-22, entregas urgentes no dia útil seguinte
entre as 19h e as 22h nos principais centros urbanos de Portugal continental, bem como dos serviços
de cobrança e seguro especial e uniformização do peso máximo para 30Kg nas encomendas entregues
nas estações de correio;

•

Dinamização do acordo Portugal-Brasil através do lançamento da oferta EMS Brasil para o segmento
empresarial;

•

Lançamento do serviço de liquidação de cobranças através de transferência bancária disponível para
todos os clientes do segmento empresarial;

•

Lançamento da nova linha de embalagens, com reformulação das medidas e do sistema de fecho para
responder de forma mais eficaz às necessidades de acondicionamento dos clientes.

Ao nível da comunicação salientam-se:
•

Campanha institucional 2008 centrada no envolvimento da marca CTT Expresso nas actividades
diárias dos clientes sob o mote “Se é importante conte com a nossa entrega”;

•

Apoio à Grande Partida do Lisboa-Dakar, que veio a ser cancelada;

•

Patrocínio da selecção portuguesa de futebol indoor 2008 em Valência; a CTT Expresso, juntamente
com a Tourline Express, foram as patrocinadoras principais da equipa, presentes com a sua imagem
nos equipamentos;

•

Patrocínio – Pharmalog 2008, encontro anual dirigido a profissionais do sector farmacêutico,
especificamente laboratórios e distribuidores farmacêuticos, destinando-se também a operadores
logísticos, área de actuação da CTT Expresso;

•

Feira Logitrans – enquanto especialista do sector logístico e transportes expresso, a CTT Expresso
participou com um expositor;

•

Dinamização do produto EMS 19-22; campanha de divulgação e suporte à venda no segmento
particular (rede de estações de correio) com informação detalhada do produto e dirigida à força de
vendas;

•

Lançamento das campanhas de dinamização “Vá à praia com a CTT Expresso” e “Neste Inverno
Conte com a CTT Expresso”, dirigidas à força de vendas da rede de estações de correio com o
objectivo de superar o objectivo de 2008 estabelecido para o segmento de vendas particular;

•

Lançamento de campanha de embalagens com vista a promover os novos formatos, dirigida aos
segmentos particular e empresarial;
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•

Lançamento de campanha de Natal, dirigida ao segmento empresarial, com promoção de soluções
integradas de logística e entregas dos presentes de Natal.

Das medidas implementadas ao nível da melhoria da eficiência destacam-se:
•

Alargamento da área de actuação da CTT Expresso aos CDP de Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte
Agraço e reorganização das áreas de influência de Coimbra e de Leiria;

•

Alargamento da zona de aceitação do produto EMS España Empresas com garantia de entrega no dia
útil seguinte (D+1);

•

Alargamento da área de influência de recolhas, englobando circuitos específicos em Amarante e
Marco de Canavezes, além de Póvoa de Lanhoso, Amares, Valença, Tui e Vigo;

•

Criação de ligação inter-centros de modo a permitir a regularização no próprio dia dos
encaminhamentos errados;

•

Melhoria no tempo de transmissão dos objectos internacionais com passagem pela Alfândega;

•

Upgrade da máquina divisora do centro operacional de Coimbra;

•

Mudança de instalação dos centros operacionais: Corroios, Mem Martins e novo edifício para
tratamento de volumosos em Coimbra.

No domínio da melhoria da qualidade de serviço refiram-se as seguintes acções:
•

Implementação do novo sistema de gestão de centros em todos os centros operacionais da
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Expresso, promovendo melhorias significativas ao nível da validação de dados para facturação;
•

Entrada em funcionamento dos novos sistemas de aceitação e facturação, de modo a possibilitar maior
rigor no processo de controlo da entrada dos objectos no circuito operativo e uma eficaz facturação;

•

Arranque, a título experimental, na região sul, do processo de auto-facturação de modo a permitir o
controlo desta nos serviços prestados pelas empresas subcontratadas no âmbito da recolha e
distribuição;

•

Criação de um sistema de controlo diário dos dados recolhidos para facturação, entre os sistemas SGC
e SAP R3, alertando para as incoerências;

•

Desenvolvimento de suporte informático para gestão financeira, no âmbito dos módulos: notas
rectificativas e controlo de crédito;

•

Criação de sistema de gestão de pedidos para monitorizar o processo de gestão de fornecimento de
vestuário de serviço;

•

Melhoria dos sistemas de segurança e controlo com implementação de relatórios diários;

•

Evolução do conteúdo da ferramenta “portal de informação”, que permite à área operacional
monitorizar on-line a distribuição e à área comercial a consulta de indicadores de tráfego por cliente;
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•

Renovação da certificação da qualidade, segundo a ISO 9001:2000, objectivando o desenvolvimento
do projecto de certificação em segurança, higiene, e saúde no trabalho e ambiente através da
candidatura e primeira auditoria de concessão.

No domínio da responsabilidade social de destacar a parceria de colaboração e cooperação com a
Câmara Municipal de Loures, inserida no projecto “Parque Temático Energias Renováveis – Parque
Urbano de Santa Iria da Azóia”, Concelho de Loures, através do patrocínio da construção de um moinho
no parque, que está disponível para a população em geral, e para o segmento escolar em particular uma
vez que está vocacionado para a educação ambiental.
Em 2008, o volume de negócios da CTT Expresso foi de 99,1 M.€, um crescimento de 7,2% face ao ano
anterior. O resultado líquido atingiu 7,4 M.€, +7% do que em 2007. O EBITDA ascendeu a 15,7 M.€,
+7% face a 2007, correspondente a uma margem de 15,9%.

7.2.2 Tourline Express Mensajería, S.L.U.
A empresa Tourline Express actua na área do correio expresso e encomendas urgentes, em todo o
território Espanhol.
Ao longo de 2008 foram sedimentadas as sinergias entre a Tourline Express, em Espanha, e a CTT
Expresso, em Portugal, com vista à oferta de um serviço integrado de encomendas e correio expresso no
mercado ibérico, que será potenciado em 2009.
Em 2008, a Tourline Express procedeu à dissolução e liquidação das suas participadas “Tourline Express
Este, S.L.U.” e “Tour Alicante, S.L.U.” mantendo as participações na “Mafelosa”(25%), “Mensajeria
Urgente Rioja Portalada, S.L.” (25%), “Ada Courier, S.L.” (50%) e “Urpack Sur, S.L.” (30%).

Em 2008 merecem destaque as seguintes iniciativas ao nível operacional:
•

Lançamento de novos serviços: serviço de entrega à tarde (entrega entre as 16h e as 19h) e serviço
última hora (entrega entre as 20h e as 22h);

•

Harmonização do tarifário nacional da rede de franchisados;

•

Continuação da instalação de sistemas de videovigilância em plataformas e estações de correio, no
sentido de garantir maior segurança e integridade aos objectos movimentados na rede;

•

Melhoria no desenho da estrutura logística das rotas, o que implicou um conjunto de medidas, tais
como: maximização da utlização da capacidade dos veículos, aumento das rotas perimetrais,
eliminação de algumas rotas rápidas e controlo rigoroso das dobragens;

•

Desenvolvimento de projectos informáticos em cooperação com a empresa-mãe, que permitirão uma
integração ao nível dos sistemas e processos de informação e a melhoria da oferta de um serviço
ibérico integrado;
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•

Mecanização da plataforma de Barcelona, a qual irá permitir ganhos na eficiência, nas margens
operacionais e na qualidade de serviço, a entrar ao serviço no 1º trimestre de 2009;

•

Renovação da certificaçao ISO 9001 de AENOR em 2008, efectuada no mês de Novembro sem
nenhuma “não conformidade”, destacando 4 pontos fortes e ampliando o alcance a 237 delegações e a
todas as plataformas; tal faz da Tourline a empresa do sector em Espanha que mais alargou o alcance
da certificação na sua rede, auditando e incluindo cada um dos seus centros operacionais;

•

Consolidação do modelo orgânico e operacional.

Ao nível da comunicação destacam-se as seguintes acções:
•

Reunião de dirigentes da empresa em San Sebastián, em Maio, que decorreu sob o lema “Analisemos
o passado e planifiquemos o futuro” onde foram apresentados os resultados de 2007 e os principais
projectos a desenvolver em 2008;

•

Convenção Nacional em Madrid, em Junho, com apresentação a toda a rede Tourline dos resultados
de 2007 e os grandes marcos estratégicos para 2008, onde participaram cerca de 300 trabalhadores
sob o lema “Segundo a segundo seremos os primeiros”;

•

Segunda reunião de dirigentes da empresa, em Barcelona, em Novembro, onde foram revistos todos
os sucessos e objectivos alcançados durante 2008;

•

I e II “Pequenos Almoços Tourline Express” (em Álava e Girona, respectivamente), acção de
comunicação bidireccional com os franchisados;

•

Patrocínio da Liga Nacional de Futebol de Salão e da Selecção Portuguesa no campeonato europeu de
football indoor.

No domínio da responsabilidade social de destacar a colaboração com o projecto “Kilómetros de
Solidaridad” organizado pela ONG Save the Children. Nesta sua quinta edição da corrida, a Tourline
Express responsabilizou-se por toda a logística do evento.
No final de 2008 a rede da Tourline Express era constituída por 308 lojas, mais 11 lojas do que em 2007.
É objectivo da empresa continuar a ampliar a capilaridade da distribuição com vista à melhoria da
qualidade de serviço oferecida aos clientes.
Como consequência do abrandamento da actividade económica espanhola, o ritmo de crescimento da
Tourline Express ressentiu-se em 2008. Esta subsidiária que actua no mercado da paqueteria empresarial
e representou em 2007 cerca de 6,8% dos proveitos de exploração do Grupo, após um crescimento médio
anual da facturação de 25% nos dois anos subsequentes à aquisição (2005), apresentou no final de 2008
um crescimento de cerca de 4%, mesmo assim acima do crescimento registado para esse sector (1%).
Em 2008 a empresa gerou proveitos operacionais de 59,8 M.€ e atingiu um resultado líquido de -244
m.€. O EBITDA ascendeu a 5 194 m.€, a que corresponde uma margem de 8,7%.
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7.3 Serviços financeiros
Para a confirmação da linha de crescimento iniciada em 2006 nos negócios dos serviços financeiros,
muito contribuiu a aposta clara no esforço de integração dos serviços tradicionais de pagamentos com as
novas plataformas, nomeadamente, a da PayShop.

7.3.1 Serviços financeiros dos CTT
Em 2008 os serviços financeiros da empresa-mãe apresentaram um volume de negócios de 43,5 M.€ e um
valor movimentado de 24 084 M.€, o que representa uma variação de 3,1% e de -1,1% face ao ano
anterior, respectivamente.
Para esta evolução contribuíram as alterações nas condições dos certificados de aforro: lançamento da
série C, com retorno inferior ao anterior da série B (tanto na base, como no prémio de permanência) e
redução da taxa base dos certificados de aforro da série B, em ambos os casos abaixo dos níveis
oferecidos por muitos depósitos a prazo. Como consequência verificaram-se evoluções opostas nas
transacções de subscrição (queda de 48,1%) e de reembolso (subida de 27,9%). Apesar dos CTT serem
remunerados em ambas as transacções, como a variação foi mais forte, em valor, nas subscrições,
implicou um decréscimo de proveitos de cerca de 0,4 M.€ (-8,1%).
No restante negócio, não se registaram alterações significativas às tendências reveladas em períodos
transactos:
•

Decréscimo no número de transacções da cobrança de facturas (-2,2%) e do vale em ordenador

(-

3,1%), efeito amortecido nas receitas por via do preçário;
•

Evolução negativa, em tráfego e em receita, na cobrança de impostos (-3,7% e -1,4%, respectivamente)
enquanto nos seguros de capitalização houve um nítido crescimento (+7,6% e +67,3%).

Vales e transferências
Apesar da evolução positiva do negócio Western Union (+0,3% em receita, invertendo a tendência
negativa de alguns anos), praticamente em todos os outros indicadores variaram negativamente,
implicando um decréscimo na receita global deste negócio de 0,6%.
No domínio das transferências internacionais salienta-se o desenvolvimento de uma campanha
promocional, assente num programa de fidelização, aliando transferências Western Union com o correio
internacional. Esta campanha visou posicionar os CTT como entidade com oferta especialmente
vocacionada para o segmento dos imigrantes.
Para a dinamização do negócio das transferências Western Union, contribuíram as seguintes iniciativas:
•
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•

realização de uma campanha promocional com a oferta de vouchers premiados a cada duas
transacções.

O vale em ordenador, responsável pela segunda maior receita dos produtos e serviços financeiros,
persistiu, embora de modo menos acentuado, na sua tendência de decréscimo dos últimos períodos

(-

0,2%). A quebra foi de 3,1% no tráfego.

Pagamentos de serviços
Neste negócio verificou-se que as transacções diminuíram 2,6% (cerca de menos 0,8 milhões de
transacções) e as receitas aumentarem 2,8% (+0,6 M.€). Os dois principais produtos evoluíram em
sentido oposto:
•

a cobrança de facturas registou uma redução de 2,2% nas transacções, tendo a receita subido 6,5%;

•

a cobrança de impostos, contrariando a evolução do ano anterior, conheceu uma variação negativa,
diminuindo tanto em número de operações (-3,7%), como em receitas (-1,4%); a tendência de descida
terá sido amenizada pela campanha promocional levada a cabo no mês de Abril de forma a capitalizar
os pagamentos do IMI.

Poupança e seguros
O negócio da poupança e seguros teve uma evolução negativa em termos de receita (-1,7%) e de tráfego
(-38,7%), dada a degradação na competitividade dos certificados de aforro.
A mediatização da menor competitividade da série C e a campanha da DECO recomendando o reembolso
dos certificados da série B com prazo inferior a dois anos, num quadro de elevado endividamento das
famílias e subida acentuada das taxas de juro, resultaram num movimento sem precedentes de reembolso
de certificados (cerca de 2 253 M.€, em valores movimentados) e a uma forte queda na subscrição dos
certificados da série C.
Em número de operações, confirmou-se a já esperada reversão na tendência relativa ao saldo dos
movimentos subscrição versus reembolso, tendo-se registado um saldo de cerca de -89 m.€.
Em termos globais, no negócio da poupança e seguros houve um decréscimo de 37% nos valores
captados, face a 2007, por influência decisiva da menor subscrição de certificados de aforro.
Insuficiente para contrariar a amplitude da queda verificada na subscrição de certificados de aforro, os
seguros de capitalização e os PPR registaram, contudo, uma forte subida nos valores subscritos (26,5% e
25,7%, respectivamente). Mercê de uma estratégia agressiva de lançamento de produtos, houve um
crescimento da penetração no mercado dos seguros financeiros, acompanhando a conjuntura dos
mercados financeiros.
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7.3.2 PayShop Portugal, S.A.
Em 2008 a PayShop continuou a contribuir para consolidar a posição do Grupo CTT no mercado do
pagamento de serviços, de carregamento de telemóveis e na bilhética de transportes públicos.
Para contrariar o abrandamento do ritmo de crescimento da PayShop, fruto da maturidade alcançada,
apostou-se em 2008 no crescimento do portfolio de serviços e no alargamento da rede de agentes.
A estratégia de diversificação das fontes de receita traduziu-se no lançamento de serviços novos.
Iniciaram-se os carregamentos dos principais operadores móveis espanhóis, ao abrigo de uma parceria
efectuada com a Telecor, do Grupo El Corte Inglés. Expandiu-se a oferta de cobrança de facturas de água
assim como de cartões telefónicos pré-pagos, sem esquecer o compromisso social, aumentou-se o número
de instituições de solidariedade social às quais é possível efectuar donativos através da rede PayShop.
Iniciou-se a comercialização dos cartões telefónicos Euro Card: a partir de qualquer telefone fixo,
público ou privado, com toda a comodidade e excelentes tarifários, estes cartões possibilitam chamadas
internacionais para destinos como Angola, Brasil, Canadá, Cabo Verde, China, França, Roménia, Suiça,
Ucrânia, entre outros. Expandiu-se a oferta de serviços de pagamento na internet, com a emissão
electrónica do paysafecard, que é um meio de pagamento de elevada notoriedade em diversos países
europeus.
O crescimento da rede de agentes é fulcral para se alcançarem os objectivos estabelecidos, para o que
conta com uma ferramenta dinamizadora que é o Clube P, o clube de fidelização dos agentes PayShop.
A qualidade de serviço prestada à rede e clientes manteve-se em níveis elevados, aliada a níveis de
desempenho eficientes da plataforma tecnológica (cuja infraestrutura de processamento foi inteiramente
renovada no ano) e ao cumprimento integral dos níveis de serviço acordados.
No domínio da responsabilidade social de destacar a apresentação oficial, em Setembro, do conceito
“donativos fáceis para todos” criado pela PayShop. A PayShop quer continuar a desempenhar um papel
social preponderante junto da comunidade, colocando ao alcance do público em geral a possibilidade de
efectuar donativos de um modo simples, através da sua rede de agentes. Em 2008 mais sete instituições
de solidariedade social juntaram-se ao projecto PayShop, perfazendo no final do ano o total de dez
instituições.
A PayShop foi vencedora dos “World Mail Awards 2008”, que decorreu em Budapeste, tendo
conquistado o prémio de melhor projecto de retalho no sector postal (“PayShop – the most convenient
way to pay your bills”), entre mais de 100 trabalhos em cada uma das 11 categorias do concurso.
Concretizou-se a verticalização dos negócios PayShop do Grupo através de um contrato com a CTT Gest,
pelo qual a PayShop procedeu a aquisição das acções que aquela empresa detinha na PayShop
Moçambique, correspondentes a 35% do capital social desta última (vide 7.3.3 CTT Gest).
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Em 2008 a rede atingiu 3 598 agentes, mais 355 do que no final de 2007.
O volume de negócios foi de 13,9 M.€, mais 11% do que no ano anterior . O EBITDA ascendeu a

5,8

M.€, a que corresponde uma margem de 41,6%. O resultado líquido situou-se em 3 755 m.€.

7.3.3 CTT Gest – Gestão de Serviços e Equipamentos Postais S.A.
Em 2008 a CTT Gest prestou serviços aos CTT nos domínios do agenciamento da distribuição do correio
empresarial e do outsourcing dos serviços de assistência em escala ao correio aéreo no aeroporto de
Lisboa, à operadora PayShop Portugal e à operação em Moçambique.
No final de 2005, foi concretizado o primeiro projecto de desenvolvimento internacional da actividade
PayShop com a subscrição de 45% do capital social da sociedade PayShop Moçambique e a cedência de
uma licença de utilização de software e uso de marca. A operação em Moçambique revelou-se mais
complexa que o previsto, tendo a CTT Gest reflectido no seu activo os prejuízos de exploração
acumulados da sua participada na medida da respectiva quota-parte no capital social. Em 2007 foi
decidido fazer um ajustamento do activo relativo à totalidade da dívida da Payshop Moçambique, com o
consequente reflexo negativo nos seus resultados anuais.
Em 2008 a CTT Gest alienou 10% do capital social da PayShop Moçambique à Empresa Nacional de
Correios de Moçambique, E.P., pelo valor de USD 60 000 que será pago, em espécie, mediante a
cedência, pelo prazo de cinco anos, de espaço num imóvel, em Maputo. Com esta iniciativa os Correios
de Moçambique envolveram-se no desenvolvimento do negócio, possibilitando potenciar o
aproveitamento da sua rede de balcões e a captação de novos negócios, nomeadamente com o Estado
Moçambicano.
Por outro lado, entendeu-se que a gestão operacional do negócio deveria ser da responsabilidade da
PayShop (Portugal), S.A, detentora do know-how e meios adequados para incutir uma nova dinâmica no
negócio em Moçambique. A sua concretização passou pela transferência da posição accionista da CTT
Gest, S.A. para a PayShop (Portugal), S.A., através da venda da totalidade das suas acções, 61 205, pelo
valor total de USD 210.000,00, bem como pela incorporação da equipa de desenvolvimento, responsável
pela manutenção preventiva e evolutiva das duas empresas, na PayShop (Portugal), S.A.
A CTT Gest ficou detentora da marca PayShop que está licenciada à PayShop (Portugal) S.A. com
possibilidade de proceder ao seu sub-licenciamento no caso de expansão do negócio para outros países.
A estrutura do capital próprio da empresa sofreu uma alteração significativa com o aumento do capital
social de 50 000 para 1 600 000€, por conversão de prestações acessórias na sequência de deliberação da
assembleia-geral de 2008.
Em 2008 a CTT Gest apresentou um resultado líquido positivo de 1 916 m.€.
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7.4 Dados e Documentos
7.4.1 Mailtec – Holding, SGPS, S.A.
Em Julho de 2005, depois da aprovação pela Autoridade da Concorrência, concluiu-se o processo de
aquisição dos restantes 51% do capital da Mailtec, conferindo aos CTT o seu domínio total determinante
na defesa do core business das correspondências, quando se aproxima a data da liberalização total da
actividade postal e é importante reforçar o posicionamento dos CTT em áreas como a produção
documental onde a Mailtec se assume como líder do mercado nacional.
A Mailtec – Holding, SGPS, S.A. é uma sociedade gestora de participações sociais:
•

Mailtec – Tecnologias de Informação, S.A., 88,7% do capital social detidos pela Holding e 11,3%
pelos CTT, S.A.

•

DSTS – Desenvolvimento e Integração de Serviços e Tecnologia, S.A., participada em 90% pela
Holding e 10% pelos CTT, S.A.

•

Equipreste - Sociedade Técnica de Serviços, Lda., cujo capital é detido integralmente pela Holding.

Em 23 de Maio de 2007 a Mailtec – Holding, SGPS, S.A. adquiriu à Edinfor – Sistemas de Informação,
S.A. 30% do capital social da Campos Envelopagem, S.A. (CESA). Em 28 de Junho de 2007 foi
registado o projecto de fusão por incorporação da CESA na Mailtec – Tecnologias de Informação, SA,
com efeitos contabilísticos reportados a 1 de Janeiro de 2007, sendo a respectiva escritura de fusão
celebrada em Setembro desse ano.
A Alphamaster - Impressão Digital, S.A., anteriormente detida em 93% pela Mailtec, foi dissolvida em
28 de Dezembro de 2007.
O Grupo Mailtec atingiu um volume de negócios consolidado de 26,3 M.€, +8% do que em 2007, um
EBITDA de 2 766 m.€, situando-se a margem nos 10,5% e o resultado líquido em 1 442 m.€ (+92% do
que no ano anterior).
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Mailtec – Tecnologias de Informação, SA
A actividade desenvolvida pela Mailtec TI foi orientada para fidelizar a carteira de clientes, aumentar o
volume de negócios e desenvolver o projecto de certificação de qualidade.
Destaque para a concretização do contrato de produção documental de extractos e personalização de
cheques do Montepio Geral, para a renovação dos contratos com o Grupo Caixa Geral de Depósitos,
com o Banco Santander-Totta e com a Galp, e para o desenvolvimento e implementação de uma solução
integrada para a produção e controlo de correio registado, com aviso de recepção, para várias entidades
da Administração Pública.
Realizou-se com sucesso a auditoria de continuidade que confere à Mailtec a condição de empresa
certificada pela ISO 9001:2000.
Em Maio concluiu-se o processo de deslocalização e encerramento das instalações de Palmela

(ex-

CESA Campos Envelopagem) e a transferência dos trabalhadores e das actividades para as instalações da
Mailtec TI em Alfragide.
Os proveitos operacionais registados, em 2008, no valor de 22 046 m.€ proporcionaram um EBITDA de
1 394 m.€ e um resultado líquido de 559 m.€.

DSTS – Desenvolvimento e Integração de Serviços e Tecnologia, SA
A DSTS assume-se como um fornecedor de referência de tecnologias de informação para "gestão integral
de conteúdos empresariais".
Em conjunto com a Mailtec TI, manteve a liderança de mercado na área das soluções de produção
documental e nas áreas de negócio de gestão electrónica de conteúdos e negócios electrónicos, quer com
clientes do Grupo CTT quer com clientes externos.
A DSTS disponibiliza uma gama de soluções cobrindo o ciclo de vida completo do património
documental das organizações, abrangendo, entre outras, as fases de formatação para impressão ou
expedição electrónica, digitalização e reconhecimento óptico, arquivo digital, gestão documental,
automatização de processos de negócio e publicação de conteúdos em ambiente web.
De destacar, em 2008, as seguintes acções:
•

Conclusão da instalação e configuração da plataforma doXenter de captura documental no serviço
mailmanager;

•

Desenvolvimento da nova versão da plataforma epikPRO Mail Registry (para controlo end to end do
correio registado) e interligação desta com a mailmanager dos CTT;

•

Desenvolvimento do projecto de envio de citações e notificações judiciais da DGAJ (Direcção Geral
da Administração da Justiça); a DSTS assegurou a configuração da DGAJ no mailmanager, a
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implementação do sistema de formatação para emissão das notificações (entrega à produção dos
ficheiros de impressão) e a disponibilização de um sistema de consolidação de informação final para o
cliente;
•

Implementação do sistema B2B na ViaCTT;

•

Finalização do novo web site CTT e implementação de diversos novos serviços (produtos meuselo e
meupostal, bilhética on-line, etc.).

A empresa registou proveitos operacionais no valor de 5 181 m.€, mais 16% do que em 2007. O resultado
líquido no montante de 308 m.€ representou um aumento de 7% face a 2007; o EBITDA ascendeu a 556
m.€ a que corresponde uma margem de 10,7%.

Equipreste - Sociedade Técnica de Serviços, Lda.
A Equipreste foi adquirida em Maio de 2005, sendo responsável pela prestação de serviços aos CTT
(empresa-mãe), pela gestão operacional do serviço mailmanager e pelo tratamento do correio de clientes
empresariais dos CTT abaixo designado por pre-sorting.
•

Pre-sorting

A operacionalização das actividades do centro operacional empresarial de Pinheiro de Fora constituiu-se
como um dos marcos mais importantes na actividade da Equipreste.
Assegura a actividade de pre-sorting do correio de parte significativa dos clientes empresariais dos CTT,
nomeadamente o que resulta da actividade dos grandes preparadores de correio.
Com um volume de tráfego postal recepcionado em Pinheiro de Fora que em muitos dias ultrapassa os 3
milhões de objectos, esta operação permite uma atenção especial ao correio dos grandes clientes,
prioritizando-o e permitindo a sua introdução na cadeia operativa dos CTT de uma forma mais eficiente,
apostando decisivamente na necessidade de proteger estes activos comerciais perante a realidade
concorrencial que se avizinha.
Para além das tradicionais actividades de uma unidade de tratamento de correio, o centro operacional
empresarial de Pinheiro de Fora é marcado por algumas características particulares, essenciais para o
cumprimento da estratégia dos CTT. De entre elas, destaca-se o enfoque na qualidade de endereçamento
do correio dos grandes clientes, tendo sido assegurada a realização de testes diários de qualidade desde o
primeiro dia de operação.
Importa realçar, também, as características técnicas inovadoras introduzidas, em particular as que são
relativas ao correio registado, assegurando neste caso o track & trace automático em simultâneo com o
equipamento de leitura OCR (optical character recognition) durante o processo de mecanização.
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Em 2008 as actividades da divisão manual ao giro, inicialmente no centro operacional empresarial de
Pinheiro de Fora, foram alargadas aos centros operacionais de correio do norte e do centro.
A empresa registou em 2008 proveitos operacionais no valor de 2 403 m.€. O resultado líquido situou-se
em 353 m.€ e o EBITDA ascendeu a 442 m.€.

7.4.2 EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, S.A.
O desenvolvimento de novas áreas de negócio constitui um dos objectivos estratégicos dos CTT que
identificaram o negócio de gestão documental como uma oportunidade para alargamento do negócio
postal core a jusante tendo optado pela entrada neste negócio através da aquisição da maioria do capital
de um player líder do mercado nacional. A EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, S.A. foi a
escolha por diversos factores, nomeadamente, know-how, cultura de serviço ao cliente e qualidade de
serviço (empresa certificada), crescimento expectável dos negócios e rendibilidade.
A operação foi aprovada pela Autoridade Nacional da Concorrência e na sequência de deliberação social
unânime por escrito do accionista único de 17 de Agosto de 2006, concretizou-se em 3 de Outubro de
2006 a aquisição de 51% do capital da EAD – Empresa de Arquivo e Documentação, S.A.
A EAD é uma empresa vocacionada para a disponibilização de soluções integradas de gestão
documental, assente em intervenções complementares da função arquivo.
O negócio core é a custódia e gestão de arquivos intermédios de documentação na forma original em
instalações próprias dotadas de tecnologia apropriada, controlando, no fim do período de vida útil da
documentação, a sua destruição. Disponibiliza ainda serviços de consultoria em ciências documentais,
nomeadamente, no estudo e implementação de instrumentos de classificação, avaliação e selecção
documental, de manuais ou regulamentos de arquivo, bem como, novos sistemas de arquivo
racionalização dos fluxos da informação, custódia e gestão de arquivos correntes em sistema de
outsourcing ou insourcing, prestação de serviços de digitalização e disponibilização de imagens em ASP,
serviços de custódia em sala cofre de alta segurança e de suportes ópticos, serviços de disaster recovery
plans, serviços de reciclagem segura de arquivo e documentação e serviços de implemetação de
ferramentas de workflow, desenhadas à medida de cada cliente/fluxo ou processo.
Em 2008 a empresa orientou a sua actividade pelos seguintes princípios:
•

prestação de um serviço de elevada qualidade, quer no que respeita ao tratamento da propriedade do
cliente, quer no desenvolvimento de soluções inovadoras no tratamento do papel e um
acompanhamento atento e sistemático dos seus clientes;

•

oferta de um leque de serviços diversificado, na área de gestão documental, procurando responder
eficazmente a um mercado em maturação, com níveis de satisfação cada vez mais elevados;

•

manutenção das certificações ambiental e de qualidade, como atributos diferenciadores no mercado.
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De referir que de entre os serviços complementares da actividade principal da EAD (a custódia e gestão
de arquivos), a reciclagem de documentação foi a que mais cresceu (mais de 90% em termos homólogos),
reflectindo uma cada vez maior sensibilização das empresas para com as questões ambientais aliadas à
segurança na eliminação da documentação sem valor legal ou probatório. Seguiu-se o serviço de rotação
e custódia de suportes informáticos com um crescimento superior 55%, revelando uma preocupação
crescente na salvaguarda da informação crítica das empresas.
O mercado, apesar do ritmo de abrandamento, mostrou-se bastante activo, com o Estado a dar o exemplo
lançando inúmeros concursos públicos, tendo por base a prestação de serviços na área da consultadoria
arquivística e dos sistemas de informação, conducentes à desmaterialização de documentos.
Em 2008 a EAD consolidou-se no mercado da gestão documental, contribuindo de forma significativa
para os resultados obtidos nas áreas de digitalização e nas tecnologias de informação, fruto de uma
estratégia de estabilização da parceria estabelecida em 2007 com um conceituado operador do mercado,
para a disponibilização de soluções integradas de gestão documental, quer através da venda directa do
software, quer através de Appplication Service Provider (ASP), utilizando toda a plataforma tecnológica
da EAD.
A EAD tem vindo a expandir a sua actividade para as ilhas, através da abertura de delegações: em
Janeiro de 2008 nos Açores, na ilha de São Miguel, e em Fevereiro de 2009 na Madeira, na cidade do
Funchal.
Em 2008 a empresa gerou proveitos operacionais de 4,8 M.€ (+26% face a 2007), o EBITDA atingiu
1 068 m.€ a que corresponde a uma margem de 22,2%. O resultado líquido foi de 458 m.€, +9% do que o
verificado no ano anterior.

7.5 Telecomunicações
Em 2008 o Phone-ix – primeiro operador móvel virtual no mercado nacional (MVNO), completou o seu
primeiro ano integral de actividade, após o seu início a 30 de Novembro de 2007. A realização de
120 mil vendas de produtos Phone-ix (packs com terminal + cartões) ao longo do período e a
contribuição em cerca de 0,7% para os proveitos operacionais do Grupo são reflexos do grau de sucesso
da operação e a sua confirmação como uma opção válida de crescimento por parte dos CTT. Foram feitas
126 mil activações no exercício e no final do ano existiam 88 mil clientes com cartões activos,
ligeiramente acima do previsto no business plan.
O primeiro aniversário foi assinalado com a campanha “Aniversário Phone-ix. Um ano e já fala como
gente grande”, que incluiu a oferta de duas horas de chamadas grátis, realizadas entre utilizadores
Phone-ix.
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Ao longo do período houve uma preocupação de introduzir elementos na oferta que se traduzissem numa
proposta de valor cada vez mais interessante para o cliente, dos quais se destaca:
•

lançamento do tarifário ao segundo, taxando as chamadas ao segundo desde o primeiro segundo,
tendo sido o primeiro operador a nível nacional a anunciar este tarifário. Pretendeu-se ir ao encontro
dos clientes que valorizam a simplicidade, a clareza e o controlo de custos;

•

introdução de um terminal exclusivo em Portugal, o Nokia 1680, que, embora sendo um equipamento
de preço reduzido, possui câmara fotográfica e ecrã com resolução até 64 mil cores.

A par do crescendo da presença dos CTT no negócio digital e acompanhando a crescente utilização do
canal internet como forma dos clientes interagirem com os operadores de telecomunicações móveis, a
presença do Phone-ix na internet (www.phone-ix.pt) foi reformulada do ponto de vista gráfico e do ponto
de vista de funcionalidades introduzindo, nomeadamente, a venda on line de todos os seus produtos
integrada na loja virtual dos CTT.
Foram realizadas em 2008 outras campanhas publicitárias, que asseguraram o dinamismo da operação
móvel e deram a conhecer ao mercado os produtos, tarifários e promoções Phone-ix:
•

Dia dos namorados” e “Dia do pai” com destaque para a promoção das comunicações e para uma
embalagem específica oferecida na compra de produtos Phone-ix;

•

“Carregamentos” com o intuito de premiar os clientes com maior nível de consumo, através de bónus;

•

“Dia da mãe” com um terminal e embalagem específica alusivos à ocasião;

•

“Tarifário ao segundo” no lançamento da nova tarifa no mercado;

•

“Verão Phone-ix”, “Natal Phone-ix” e “Nokia 1680” associadas à introdução de novos terminais ou a
promoções de terminais existentes no portfolio Phone-ix.

Promoveram-se, igualmente, acções específicas junto dos clientes Phone-ix centradas na promoção da
sua utilização do serviço e no aumento do seu grau de fidelização.
Encontra-se em curso o desenvolvimento de novas acções e produtos, assim como a análise de novas
oportunidades de negócio, antevendo-se um ano de 2009 com a introdução de elementos que respondam
às necessidades identificadas no mercado pelos CTT.
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8

QUALIDADE DE SERVIÇO

Neste âmbito, o ano de 2008 foi muito positivo.
O Indicador Global de Qualidade de Serviço apurado no final de 2008, atingiu o valor de 184,5, superior
ao obtido em 2007 (183,1), apesar das paralisações de trabalho ocorridas, que criaram constrangimentos
operacionais, em especial quando associadas a alturas de maior volume de tráfego, como foi o caso de
Dezembro.
Os desempenhos obtidos pelas variáveis de qualidade convencionadas foram globalmente muito
satisfatórios. Todas as dez variáveis abrangidas pelo Convénio de Qualidade cumpriram os valores
mínimos e apenas uma, as entregas de correio normal até 15 dias, situou-se ligeiramente abaixo do
objectivo.
Apresenta-se abaixo o quadro completo de resultados:
Níveis de Qualidade
Correio Azul
% Entregas no dia seguinte (Continente)
% Entregas até dois dias (Açores e Madeira)
% Entregas até dez dias *
Correio Normal
% Entregas até três dias
% Entregas até quinze dias *
Jornais e Publicações Periódicas
% Entregas até três dias
Correio Internacional *
% Entregas até três dias
% Entregas até cinco dias
Encomendas
% Entregas até três dias
Tempo de espera nas Estações de Correios
% Atendimento até 10 minutos

Objectivo

Mínimo

Realizado

94,50
87,00
99,85

93,50
84,00
99,75

95,00
90,20
99,87

96,30
99,86

95,50
99,77

96,70
99,83

96,30

95,50

98,60

88,00
97,00

85,00
95,00

93,80
99,20

92,00

90,50

93,90

85,00

75,00

90,60

*- valor anual correspondente à média do período entre Novembro de 2007 e Outubro de 2008.

Os desempenhos operacionais obtidos têm-se traduzido numa evolução favorável da percepção dos
clientes. Pelo quinto ano consecutivo os questionários efectuados nas estações de correio revelam que
apenas um em cada vinte clientes se declara insatisfeito. Os atributos menos conseguidos referem-se à
apreciação dos tempos de espera e aos erros de distribuição, domínios em que, mesmo assim, se
verificaram melhorias. Também no estudo ECSI-Portugal 2007 os CTT melhoraram a sua posição
relativa, com diferenciais positivos face ao sector das comunicações em seis das sete variáveis latentes
usadas no modelo (imagem, expectativas, qualidade apercebida, valor apercebido, satisfação e lealdade);
o indicador reclamações foi excepção.
No âmbito da certificação de serviços, expandiu-se a cobertura do sistema a 39 novos centros de
distribuição postal (111 no total) e iniciou-se a abordagem às estações, das quais ficaram também
certificadas 135. Nos dois casos, pela primeira vez, foram também abrangidas unidades operacionais dos
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Açores e Madeira. Cerca de 2/3 da actividade da distribuição e quase metade da do atendimento está
presentemente certificada. Outro destaque para a renovação do “selo” Committed to Excelence”, no
contexto do modelo europeu de excelência da EFQM (European Foundation for Quality Management)
atribuído à globalidade das estações de correio em 2008 (os CTT, recorde-se, foram o primeiro operador
postal europeu a obtê-lo, em 2006).
No âmbito da estratégia de implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) na empresa-mãe e
nas empresas participadas, foram renovadas as certificações ISO-9001:2000 do correio de prova, do
centro operacional de correio do centro, em Coimbra, da área dos transportes postais do centro, da CTT
Expresso e da Mailtec e iniciou-se a transição para a nova versão da norma. Prosseguiu o processo de
implementação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) no centro operacional de correio do norte, em
Gaia, e na área de transportes do centro operacional de correio do sul, em Lisboa, bem como na CTT
Expresso, estando já em funcionamento na EAD.
A implementação dos SGQ permitiu identificar e eliminar diversas não conformidades, bem como fazer
avançar várias outras frentes ambientais, das auditorias energéticas ao edifício de Cabo Ruivo (o maior
dos CTT) e à frota de pesados, ao ruído e efluentes gasosos, à racionalização de consumos energéticos,
ao alargamento da cobertura dos sistemas de gestão de resíduos e da taxa de valorização, avaliação e
qualificação de fornecedores, formação e sensibilização ambiental, etc.
Em Janeiro de 2008 foi implementado o Sistema Integrado de Apoio ao Cliente (SIAC) o qual permite a
interligação de várias aplicações e interfaces da empresa desde a fase de aceitação à averiguação,
passando também pelo processamento das indemnizações. A implementação do SIAC teve as seguintes
vantagens:
•

Integração do Sistema de Informação de Reclamações e Indemnizações (SIRI) e das Reclamações
Internacionais (RI) numa única aplicação, o que se traduziu num aumento da produtividade;

•

Maior rapidez no tratamento das reclamações, pelo acesso das estações e dos centros de
distribuição postal ao sistema, o que implicou a diminuição do tempo médio de averiguação e do
tempo médio de resposta ao cliente;

•

Maior controlo das reclamações entradas, fornecendo alertas em vários pontos do ciclo de vida
do processo;

•

Implementação do interface com outras aplicações da empresa de forma mais rápida e mais
prática, nomeadamente com o SAP, o track & trace, as contas internacionais e outros
repositórios de informação.

Em 2008 deram entrada 67 966 pedidos de informação e reclamações (+0,7% do que em 2007,
representando o serviço internacional 39,4% do total) e foram resolvidos 69 079. Na continuação do
esforço para responder de forma mais rápida aos clientes, concluíram-se em Abril os processos de
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clientes relativamente ao ano de 2007, tendo-se reduzido significativamente o tempo médio de resposta a
clientes, no serviço internacional (-29,4%) e particularmente no serviço nacional (-51,9%). Em 2008 o
tempo médio de resposta oscilou entre os 14 e os 17 dias para o total dos pedidos de informação e
reclamações do serviço nacional e entre os 34 e os 44 dias para o serviço internacional.
Cerca de 35,8% dos pedidos de informação e reclamações entraram através do call center, das estações
de correio e email. Os clientes optam, cada vez mais, por meios de acesso mais simples, em detrimento
do envio de suporte físico tradicional.
As reclamações continuam a ser alvo de análise para detecção e correcção de anomalias que ocorrem em
pontos do ciclo operativo dos objectos postais, funcionando, também, como um barómetro da satisfação
dos clientes.
O Livro de Reclamações disponível em todas as estações de correio, tem sido um meio de comunicação
eficaz com o serviço central de tratamento de reclamações, tendo mais 13,6% de clientes recorrido a este
meio em 2008. No entanto, e tal como anteriormente, os clientes continuam a ter acesso aos formulários a
aos meios tradicionais de apresentação de reclamações, que podem ser depositados em qualquer estação
de correio, transmitidos em tempo real ou endereçados ao serviço de apoio a clientes, via correio, fax ou
email. Podem ainda recorrer a uma instância complementar de mediação, o Provedor do cliente dos CTT.
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9

INTERNACIONALIZAÇÃO

Em 2008 a ENCTA - Empresa Nacional dos Correios e Telecomunicações de Angola concretizou a
aceitação definitiva do SIGLO - Sistema Integrado de Gestão de Lojas, desenvolvido pelos CTT para
informatização das respectivas estações de correio e dos processos de gestão da empresa, abrangendo
todas as províncias do país. Já neste trimestre completou-se o processo de informatização das 31 estações
de correio. Os estágios formativos realizaram-se em Portugal, e contemplaram 10 chefes de estação, 2
especialistas em finanças e 5 especialistas de informática.
Em paralelo, no que concerne aos Correios de Angola, desenvolveram-se outros projectos de menores
dimensões, com realce para o fornecimento de motos equipadas para o transporte de correio urgente e
respectiva formação em Portugal aos técnicos das oficinas, assim como a expansão do número de
soluções informáticas, baseadas no software da UPU designado por IPSLight que se destina ao rastreio
do tráfego internacional, e por último, o fornecimento de marcas de dia para todas as estações de correio
de Angola.
Deve também sublinhar-se a proposta dos CTT ao accionista para a criação de duas sociedades
comerciais de direito angolano, uma para o mercado CEP (Courrier, Express and Parcels) e outra
denominada PayShop Angola, aprovada por deliberação social unânime por escrito 28 de Fevereiro de
2009.
No que respeita à angariação de novos negócios e potenciais parcerias em mercados externos, foi
celebrado, em Abril, um protocolo de cooperação e assistência técnica com os Correios da Sérvia,
abrangendo as seguintes áreas: consultoria em novos negócios e tecnologias postais, consultoria para
promover e desenvolver a qualidade de serviço, assistência técnica na elaboração e apresentação de
candidaturas a financiamentos da UPU e de Fundos Europeus e formação profissional.
Em 2008 os CTT participaram em dois concursos internacionais com o Chile: um para prestação de
“Assessoria ao processo operativo de distribuição”, em Abril, o outro para a “Assessoria ao processo de
generalização do uso do código postal no Chile”, em Agosto. Os CTT ganharam o primeiro destes
concursos e iniciaram a prestação de serviços no final do ano.
A actividade na área da cooperação e desenvolvimento internacional teve como orientação consolidar a
presença nas regiões consideradas estratégicas através da formação e desenvolvimento de dirigentes e
quadros. De destacar:
•

Conclusão do 1º curso PDRH - Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos destinado a quadros
superiores dos PALOP’s, que envolveu dois participantes de Angola, dois de Moçambique, um de São
Tomé e Príncipe, um da Guiné-Bissau e quatro jovens quadros dos CTT; Arranque da 2ª edição deste
curso que, decorreu de 22 de Setembro a 24 de Outubro, com a participação de 11 quadros de Angola,
Costa Rica, Equador, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Uruguai;
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•

Acção de formação em Angola, a pedido de responsáveis deste país, versando diversos temas da área
postal com o envolvimento de vários formadores dos CTT e duração aproximada de um mês;

•

Organização do curso de “Formação em recursos humanos”, com a duração de cinco dias, no âmbito
do processo cooperação bilateral com os Correios de Angola, no qual participou o director de recursos
humanos dos Correios de Angola, entre outros quadros;

•

Realização do curso “Organização da actividade postal”, no âmbito do relacionamento entre os CTT e
a UPAEP – União Postal das Américas, Espanha e Portugal, tendo como formandos técnicos postais
da Argentina, Aruba, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru e Venezuela;

•

Concepção e difusão do curso “Desenvolvimento técnico postal”, em parceria com a

AICEP –

Associação dos Operadores de Correios e Telecomunicações dos Países e Territórios de Língua
Oficial Portuguesa, tendo como destinatários técnicos postais de Angola, Cabo Verde, Guiné, Macau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor;
•

Também em colaboração com a AICEP, os CTT participaram no projecto PDR – Plano de
Desenvolvimento Regional, que tem o apoio da UPU, nas suas duas vertentes: formação de quadros
nas áreas da qualidade e encargos terminais e constituição de uma base de dados com referências
geográficas. E ainda no projecto de Planos Integrais de Reforma e Desenvolvimento (PIDEP) para
Moçambique, integrando a equipa de experts que apresentará o trabalho no início de 2009;

•

Continuação do projecto de consultadoria nas áreas técnica e postal aos Correios de Marrocos,
visando a construção de um Centro de Tratamento de Correio e de Encomendas em Casablanca.
Apoio na melhoria dos prazos de distribuição e encaminhamento naquela região;

•

Visitas de trabalho aos CTT de quadros e chefias dos Correios do Brasil e da Argélia.

Em 2008 os CTT continuaram a participar nas diversas organizações internacionais de que são membros.
o ano foi marcado pelo 24º congresso da União Postal Universal, que se realizou em Genebra de 23 de
Julho a 12 de Agosto. Os CTT participaram activamente neste evento, contribuíram para a aprovação de
diversas propostas de alteração aos actos da UPU e foram eleitos, por um período de quatro anos, para o
Conselho de Operações Postais (COP).
Ainda sob a égide do 24º congresso, os CTT organizaram a nível da PostEurop (Associação de
Operadores Postais Públicos Europeus), todo o processo preparatório, ao presidirem ao Comité de
Assuntos Internacionais e Grupo de Trabalho UPU & Uniões Restritas. Foram mais de quinhentas
propostas analisadas e votadas pelos membros da PostEurop.
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No seguimento do mandato de três anos no Conselho de Administração da PostEurop, os CTT estiveram
presentes em diversas reuniões, nas duas assembleias plenárias (Janeiro e Novembro) e no Comité de
Assuntos Europeus da PostEurop (Outubro).
Em Junho, o Secretário-Geral e o Presidente do Conselho de Administração da PostEurop visitaram os
CTT para apresentarem o plano de acção 2008-2010, agradecerem a participação da empresa nos
diversos projectos em desenvolvimento, como sejam o modelo de regulação dos serviços postais na
Europa, a segurança ao nível do transporte aéreo, as negociações ao nível da Organização Mundial do
Comércio (OMC), a aplicação do IVA aos serviços postais e a protecção do ambiente.
Como corolário do 24º congresso, a UPU realizou de 29 de Outubro a 11 de Novembro a primeira sessão
do Conselho de Administração e do Conselho de Operações Postais (COP), na qual se analisaram as
propostas de alteração aos regulamentos das correspondências, encomendas e serviços de pagamento,
tendo sido aprovadas todas as propostas apresentadas por Portugal.
Em Março, em Montevideu, os CTT marcaram presença no Conselho Consultivo e Executivo da União
Postal das Américas, Espanha e Portugal (UPAEP), tendo presidido ao grupo “Desenvolvimento futuro
da UPAEP” onde foi aprovado o código de conduta da UPAEP.
No âmbito do IPC – International Post Corporation os CTT participaram, em Maio, em Paris, na
Assembleia Geral de Accionistas e na Conferência anual, tendo o Presidente do Conselho de
Administração (PCA)/CEO dos CTT sido eleito para o Conselho de Administração do IPC, em
representação dos países do Sul dos Alpes. Na ocasião realizou-se ainda uma reunião do grupo do Sul
dos Alpes. Em Novembro a empresa participou, em Bruxelas, numa reunião de preparação da reunião
anual do board que se decorreu em Toronto com a presença do PCA/CEO dos CTT.
Ainda ao nível do IPC, os CTT participaram nos trabalhos do comité de auditoria às contas daquela
organização.
Em Dezembro, o PCA/CEO dos CTT participou na reunião do grupo dos middle range companies que
integra além de Portugal, os CEO dos operadores postais públicos da Suiça, Áustria, Irlanda, Bélgica,
Luxemburgo e Dinamarca.
No que concerne à AICEP, os CTT, para além de serem membros da direcção, tiveram uma participação
activa no 16º Fórum e Assembleia-Geral realizados, em Maio, em Cabo Verde, tendo moderado o painel
“As mudanças no mundo postal” e efectuado uma intervenção sobre os principais temas em debate no
fórum. Os mesmos eventos, em 2009, estão previstos para o final do mês de Abril em Portugal (Funchal).
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10 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
10.1 Produtos e Serviços
Os CTT constituem uma referência enquanto hub de comunicações físicas e electrónicas a nível nacional
e internacional. Líderes na disponibilização de soluções postais, têm vindo a inovar e a desenvolver, com
recurso às novas tecnologias da informação e da comunicação, serviços e produtos com uma forte
componente digital, que respondam plenamente – e com qualidade – às necessidades dos clientes, amigos
do ambiente.
Neste domínio destacam-se as seguintes iniciativas:
•

Aquisição de nova cartografia base de eixos de via para o território nacional, no sentido de melhorar
qualitativa e quantitativamente a actual oferta CTT no âmbito dos Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) e de possibilitar, em integração com soluções específicas de terceiras partes, o desenvolvimento
de uma nova geração, mais ampla e inovadora, de serviços e produtos SIG based;

•

Avaliação funcional e de viabilidade económica de serviços de valor acrescentado, que possibilitem,
em alinhamento com os segmentos-alvo do Phone-ix e seus objectivos, aumentar a sua base de
clientes e incrementar o seu tráfego;

•

Análise de soluções e tecnologias disponíveis no mercado tendo em vista a criação de uma plataforma
de pagamentos electrónicos para telemóveis;

•

Estudos com vista a satisfazer necessidades várias do sector autárquico de uma oferta completa
integrando soluções de facturação (billing), impressão e envelopagem (finishing), distribuição (física
e electrónica) e cobrança;

•

Aprofundamento dos estudos relativos à disponibilização de:
- um serviço de cofre digital (solução de arquivo digital seguro);
- um serviço de correio híbrido (via Web).

•

Estudo para perspectivar a evolução tecnológica mais recomendável para as máquinas de franquiar, no
sentido de aumentar a eficiência operacional e introduzir novas formas de (pré) pagamento mais
vantajosas, simples e convenientes tanto para os CTT como para os seus clientes;

•

Identificação, teste e avaliação, de várias soluções com a tecnologia RFID (radio frequency
identification) com vista a seleccionar a mais adequada para etiquetagem dos contentores utilizados
nos CTT para transporte de correio, actualmente identificados por código de barras;

•

Elaboração para um operador postal africano, e em parceria com a MultiCert (participada dos CTT
para a área da certificação electrónica), de propostas para:
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- uma estrutura de Chaves Públicas (PKI - public key infrastructure) para emissão, gestão e
exploração de certificados digitais;
- uma plataforma para geração e aposição em ambiente electrónico da marca de certificação
electrónica postal (EPCM - electronic postal certification mark) conforme os standards da UPU;
- uma plataforma para gestão e exploração de um domínio de topo (top-level domain, usualmente
designado pela sigla TLD) e seus sub-domínios.
•

Participação nas actividades de diversos grupos de trabalho da UPU, nomeadamente no Postal
Technology Center / Advanced Electronic Services User Group e no Postal Operations Council /
Electronic Products and Services Group. Neste contexto os CTT têm participado no aperfeiçoamento
e revisão do standard EPCM (S43) tendo em vista a sua simplificação no sentido de:
- possibilitar o desenvolvimento de plataformas que, sem deixarem de ser conformes com a norma
EPCM, sejam mais modulares e menos onerosas e assim alavancar a disponibilização pelos
operadores postais de soluções mais competitivas;
- facilitar a concepção de novos serviços electrónicos, como seja o correio electrónico registado,
em fase de especificação funcional.

•

Participação nos trabalhos relativos à iniciativa da matrícula electrónica promovida pelo Governo,
com vista à futura disponibilização dos Dispositivos de Matrícula Electrónica (DEM) aos balcões dos
Correios;

•

Participação no IT Fórum 2008, dado que os CTT asseguram o chairmanship do PostEurop/OAC
(Operational Affairs Committee) /IT WG (Information Technology Working Group), que decorreu na
Finlândia, cujo anfitrião foi a Itella (correios finlandeses) em 20 e 21 de Novembro 2008 e que
abordou as temáticas de soluções móveis para operadores postais e de correio híbrido;

•

Participação em actividades da COTEC, em particular no âmbito do CEDT (Centro de Excelência de
Desmaterialização de Transacções), tendo em vista a geração de novas ideias e projectos no domínio
da desmaterialização de transacções;

•

Realização de estudo de desenvolvimento estratégico sobre as redes de futuro dos CTT (atendimento
e distribuição), visando a sua operacionalização nos próximos dois anos, num contexto de progressivo
impacto da liberalização postal em matérias de eficiência e inovação;

•

Desenvolvimento dos mecanismos de promoção da criatividade e da inovação – para além das sessões
de apresentação de propostas, no Fórum Permanente de Inovação e Criatividade, com temáticas de
iniciativa dos trabalhadores – através de:
−

introdução de metodologias proactivas, e mais direccionadas, na captação do potencial
criativo dos seus trabalhadores, nomeadamente com a efectivação de sessões dedicadas a
temas específicos;
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−

implementação de subcomités especializados na análise de viabilidade das propostas
apresentadas nas sessões, permitindo um melhor aproveitamento destas;

−

alargamento do âmbito do seu universo criativo, no sentido de aceder a um leque
gradualmente mais heterogéneo de contributos, nomeadamente com a campanha de
angariação de ideias, que colocou placards com receptáculos, bem como recipientes com
formulários, para a aceitação de propostas, em 200 locais de trabalho por todo o país;

−

consolidação de processos que estimulem o reconhecimento do mérito das propostas pela
comunidade empresarial, originando acréscimos de motivação a potenciais proponentes,
nomeadamente com recurso à divulgação nos meios de comunicação interna e afixação de
cartazes com o rosto dos autores das propostas seleccionadas nos respectivos locais de
trabalho;

−

publicação de um anuário com todas as propostas e proponentes apresentadas nas sessões do
Fórum.

10.2 Sistemas de Informação
Em 2008 foram desenvolvidas soluções para potenciar novos negócios, optimizar os processos operativos
e melhorar a qualidade de serviço ao cliente.
Procedeu-se à renegociação do acordo de outsourcing de infra-estruturas com a IBM, com efeitos a 1 de
Janeiro de 2008, e à implementação de uma plataforma única de SMS, permitindo ao Grupo CTT o
benefício de sinergias inerentes à uniformização. De referir também a expansão do desenvolvimento da
plataforma track & trace à operação logística da Tourline Express, criando um espaço logístico ibérico,
bem como a sua integração nos sistemas contabilísticos corporativos.
No que concerne a novos negócios é de referir:
•

Implementação de uma solução para o atendimento (front-office) enquadrada no projecto de
informatização das estações de correio de Angola. Esta solução teve na sua génese uma adaptação dos
processos de atendimento e da aplicação utilizada para esse efeito nos CTT e foi integrada com a
solução de back-office seleccionada pelos Correios de Angola. A entrada em produção da primeira
estação informatizada ocorreu em Luanda em Maio, seguindo-se um conjunto de outras estações de
acordo com o calendário de implementação estabelecido, a concluir no decorrer deste trimestre;

•

Correcção assistida de endereços (CAE) – integrada na melhoria do endereçamento e automatização
do tratamento do correio dos Grandes Clientes, permite corrigir os ficheiros de endereços
disponibilizados por clientes produtores de correio; a melhoria de dados de endereços e a sua
integração nos sistemas dos CTT vai aumentar as taxas de automatização de reconhecimento com
reflexos no sequenciamento do correio;
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•

Bilheteira on-line – disponibilização no site dos CTT de um serviço de aquisição on-line de bilhetes
para espectáculos e outro tipo de eventos;

•

Sistema Informação Geográfica Postal - implementação de um novo sistema de informação de suporte
à gestão da base nacional de endereços, dos códigos postais e da caracterização geográfica do
território, integrando consequentemente estas bases de dados;

•

Implementação de serviços de valor acrescentado na área das telecomunicações móveis Phone-ix,
nomeadamente pagamentos em ATM.

Numa óptica de optimização e simplificação de processos, relevam-se as seguintes acções:
•

Track & trace (T&T) – conclusão da implementação da nova solução do sistema T&T, em toda a rede
de centros de distribuição postal (CDP) do continente e centros operacionais da CTT Expresso.
Paralelamente a esta iniciativa, para além da modernização do sistema para o tratamento do correio
internacional, foi igualmente implementada uma solução para a mecanização da aceitação de grandes
volumes do correio registado. Numa óptica de melhoria da qualidade de serviço foi implementada
uma solução de retorno de informação ao cliente sobre o estado dos objectos expedidos;

•

@formar – conclusão da implementação da plataforma de e-learning, disponível numa fase inicial a
um conjunto limitado de estabelecimentos postais, para formação no local de trabalho de novos
serviços (lançamento com o serviço pick & go). A solução será expandida a toda a empresa e
constituirá o principal canal de formação à distância;

•

Simplificação de processos e serviços no atendimento – inventariação de processos e respectivos
formulários, análise dos seus conteúdos e análise de manuais operativos disponíveis, de forma a
identificar oportunidades de melhorias dos processos das estações de correio. Foram identificadas
oportunidades de melhoria na alteração e simplificação de processos, na desmaterialização de
serviços, na divulgação de informação e na aposta no livre serviço e conveniência. Embora as acções
incidam essencialmente no front-office das estações de correio, é no back-office que se estimam os
maiores benefícios pela libertação de espaço de arquivo;

•

IT Governance - implementação e desenvolvimento de um novo modelo de governo dos sistemas de
informação dos CTT, que teve como principais áreas de actuação a gestão de pedidos de clientes
internos (direcções dos CTT e empresas do Grupo), a gestão de recursos, a gestão de competências
das áreas de TI e a gestão de projectos; este novo modelo permite atingir os seguintes objectivos
principais:
−

centralizar pedidos de TI através de um único canal;

−

melhorar, os níveis e qualidade de serviço prestados aos clientes internos (melhor
cumprimento de prazos, melhor orçamentação, etc.);

−

uniformizar procedimentos internos e alinhá-los com as boas práticas do mercado;
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−

potenciar os recursos humanos dedicados às áreas de TI e melhorar o seu alinhamento com
os objectivos de negócio dos CTT e das empresas participadas;

•

Gestão de identidades e de acessos – permite gerir a atribuição de permissões para acesso dos
utilizadores aos SI de acordo com as funções desempenhadas em cada momento e de acordo com a
sua situação de actividade / inactividade ao longo do seu ciclo de vida na empresa; fá-lo de forma
centralizada, registando toda e qualquer acção relativa à referida gestão de permissões possibilitando
o respectivo rastreio e auditoria; contribui por isto de forma decisiva para o aumento da segurança no
acesso aos SI; automatiza processos de aprovisionamento de recursos, contribuindo para uma
melhoria da eficiência e da qualidade do serviço;

•

Informação de referência – implementação de um sistema que define a existência de uma fonte única
de informação de referência a nível empresarial, assegurando a consistência da mesma e facilitando e
agilizando o processo de actualização dessa informação; disponibiliza mecanismos de rastreio de
alterações e respectivo histórico promovendo, desta forma, uma maior responsabilização e delegação
no processo criação e alteração da informação;

•

Arquitectura de dados – sistema que identifica e documenta os modelos de dados dos CTT permitindo
agilizar a sua criação e alteração; assegura uma visão única sobre os metadados da empresa
(dicionário de dados) e a definição de processos de sincronização dos sistemas com base nesta visão
consolidada.
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11

RECURSOS HUMANOS

CTT (empresa-mãe)
Tendo em vista introduzir maior flexibilidade na gestão e aumentar a competitividade e adequação ao
mercado, adoptou-se uma política de racionalização e de optimização dos recursos humanos, dando-se
prioridade ao aproveitamento dos meios internos e reorientando trabalhadores disponíveis ou com
condicionamentos para funções mais ajustadas às suas competências.
O reforço do quadro permanente com a entrada de, nomeadamente carteiros, na empresa mãe, 120, não
foi suficiente para compensar as saídas, 323, das quais 233 por aposentação/reforma, 70 por cessação do
contrato e 20 por falecimento.
Com o objectivo de melhorar o serviço ao cliente e de aumentar o nível de qualificação, deu-se
continuidade ao desenvolvimento das competências pessoais e profissionais e à exigência do 12º ano
como nível de habilitação académica mínima para satisfação das necessidades de contratação. Neste
contexto, verificou-se de 2007 para 2008 uma melhoria do nível de literacia. O efectivo com
habilitações inferiores ao 9º ano diminuiu de 24,3% para 21,2%; em contrapartida, aumentou o efectivo
com o 9º ano – de 34,8% para 35,4% -, sendo que cerca de 43,4% tem o nível de escolaridade igual ou
superior ao ensino secundário.
Na linha de flexibilidade e melhoraria o nível de competitividade na prestação do serviço, sem descurar o
nível de qualidade, manteve-se o contrato com a CTT Expresso com vista à prestação de alguns serviços
de distribuição de correio.
Na perspectiva de modernização e adequação dos CTT e do seu enquadramento laboral à evolução da
sociedade, da economia e do mercado e de preparação da resposta aos novos desafios a enfrentar com a
liberalização plena, a empresa reformulou e apresentou às organizações sindicais a sua proposta para um
novo Acordo de Empresa, sem prejuízo da salvaguarda dos seus interesses e dos trabalhadores, de modo
a defender simultaneamente a sustentabilidade empresarial e as boas condições de trabalho.
Na sequência de um longo processo de diálogo e negociação que se prolongou por mais de dez meses,
por 49 reuniões formais e 36 reuniões informais com todos os sindicatos, abrangendo a globalidade das
matérias relativas à prestação do trabalho, em 14 de Março de 2008, foi assinado, com 9 das 14
associações sindicais, um novo Acordo de Empresa (AE2008), o qual entrou em vigor em 20 de Abril de
2008.
Aos trabalhadores que aderiram ao AE 2008 foi atribuído um prémio individual de 400 euros e um
aumento salarial de 2,8%, com efeitos a 1 de Abril de 2008, desde que o vencimento mensal não
ultrapassasse os 2 650 euros.
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O AE2008 introduziu o princípio da representatividade na atribuição de créditos de dispensa sindical, a
simplificação e redução significativa do número de categorias profissionais, o mérito e o desempenho na
progressão salarial, maior flexibilidade e adaptabilidade na organização do tempo de trabalho e na
mobilidade geográfica de curta distância.
Aos cerca de 3 500 trabalhadores que ficaram automaticamente abrangidos, na sua qualidade de sócios
dos sindicatos outorgantes, juntaram-se os trabalhadores que manifestaram individualmente a sua
vontade de adesão ao novo AE, elevando para mais de 67% os trabalhadores aderentes.
A empresa levou a cabo diversas iniciativas de informação e esclarecimento sobre o novo Acordo,
designadamente, através do envio duma cópia do texto integral a cada um dos trabalhadores, da criação
de um endereço electrónico dedicado para resposta a perguntas ou dúvidas, bem como de cartas,
comunicados e reuniões com os trabalhadores em vários locais de trabalho.
O processo negocial prosseguiu, ao longo de 2008, nomeadamente, nas fases subsequentes de
conciliação, mediação e tentativa de arbitragem voluntária. Esta fase não foi possível de levar a efeito
após três propostas da empresa no sentido de aproximação à vontade dos sindicatos. Em 07/11/2008
ocorreu a caducidade do anterior AE (AE 2006).
A figura seguinte sintetiza as principais características do novo AE.
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Acordo
Acordo de
de Empresa
Empresa 2008
2008
−

Carreiras
Carreiras

−

−

Progressão nas
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−
−
−

−

Horários

Horários

−
−

−

Deslocações

Deslocações

Diuturnidades
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−
−

−
−

−

Créditos Sindicais

−

Créditos sindicais

−

Benefícios de saúde

Benefícios de saúde

Actualização salarial

Actualização salarial

Garantia
novos
Garantia
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recrutamentos
recrutamentos
Adesão ao novo AE

Adesão ao novo AE
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−
−

passaram de 40 para 7 carreiras
posicionamento nas carreiras em consideração das suas funções e não
das habilitações
garantia de que ninguém regride
6, 5 ou 4 anos em função do mérito
próxima promoção prevista pelo anterior AE mantém-se
CRT e TPG na última letra da zona automática podem progredir em
função do desempenho
trabalhadores há oito ou mais anos nas áreas de nomeação até 31 de
Dezembro de 2009 evoluem para o nível salarial seguinte do anterior AE
manutenção das cargas horárias semanais (máximo de 39 h)
adaptabilidade dos horários à sazonalidade do tráfego, definidos para
um período de 6 meses
manutenção dos subsídios associados aos horários
curtas deslocações passam de 20 para 30 km
custos adicionais suportados pela empresa
actuais trabalhadores mantêm o sistema em vigor (6+1)
novos trabalhadores: 6, uma em cada 5 anos
nº de representantes com dispensa total em função do nº de associados
o equivalente a dirigentes com dispensa total passaria de mais de 100 a
55
manutenção dos benefícios para os actuais trabalhadores, mesmo após
aposentação/reforma
trabalhadores admitidos após 31 de Dezembro de 2009 têm acesso aos
benefícios enquanto ao serviço
2,8%
em 1 de Abril de 2008 (um mês de antecipação)

−

admissão de pelo menos 100 trabalhadores em cada um dos anos de
2008 e 2009 (foram admitidos 120 em 2008 e em 2009 já 35)

−

automática para os associados dos sindicatos outorgantes
manifestação de vontade individual para os restantes

−
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Entretanto, em 13 de Fevereiro de 2009, três sindicatos vieram a aderir ao AE2008, elevando para 12 em
14 o número de aderentes, passando o AE a englobar 8 736 (70%) trabalhadores da empresa-mãe.
Com base em novo enquadramento regulamentar do sistema de avaliação, articulado com o modelo de
contrato de objectivos (performance contract), levou-se a cabo o processo de análise do desempenho de
toda a população da empresa relativo à actividade de 2007, com o qual se visa apoiar a gestão por
objectivos, a gestão de talentos individuais, a detecção de necessidades de formação e a política de
compensações por mérito.
No âmbito de uma política de reconhecimento e recompensa do empenho e do mérito, e tendo em conta
os resultados da empresa, além dos incentivos à produtividade e qualidade, procedeu-se também a uma
distribuição de resultados aos trabalhadores, com base em critérios de presença e desempenho,
abrangendo estas formas de compensação cerca de 11 800 trabalhadores e um montante da ordem dos 8
milhões de euros.
Para apoio às chefias operacionais, foram divulgados, em linha com a prática de anos anteriores, através
de folhetos “essencial para chefias”, suportes de informação de gestão de recursos humanos, com
instruções diferenciadas pelos regimes de pessoal aplicáveis (AE2008 e Código de Trabalho), em
matérias de faltas, regime de trabalhador-estudante, organização do tempo de trabalho e greves.
Em matéria de políticas de recursos humanos orientadas para promoção da igualdade, é de salientar:
•

Dos ajustamentos efectuados pelo Conselho de Administração (CA) à estrutura orgânica, resultou
entre os 22 responsáveis directamente dependentes do CA:
−

6 com menos de 40 anos de idade, correspondente a 27%; desses, 3 até 35 anos; antes eram
apenas 3 os que tinham menos de 40 anos;

−
•

7 são mulheres, correspondente a 32%; antes eram apenas 3.

A assinatura de um protocolo com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista
a participar na promoção da empregabilidade das pessoas com deficiência, designadamente através da
celebração de contratos de prestação de serviços, da realização de estágios profissionais e da
contratação;

•

A elaboração do projecto para a criação de um plano para a igualdade de género, candidatura
apresentada ao eixo 7 – Igualdade de género do QREN/POPH – Programa Operacional de Potencial
Humano; a candidatura foi aprovada em Novembro de 2008 e o projecto está em curso.

No domínio do recrutamento e da mobilidade de pessoal lançou-se uma campanha de recolha de
candidaturas a nível nacional, dirigida a população jovem com o 12º ano e carta de condução de
motociclo, tendo-se realizado cerca de 1 100 provas de selecção.
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Em 2008 prosseguiu o processo de selecção e recrutamento de chefias para as áreas de distribuição e
atendimento iniciado em 2007. Nomearam-se 136 chefias, com efeitos a 1 de Março, após criterioso
processo de recrutamento e formação em articulação com as respectivas chefias.
No domínio da prevenção realizaram-se, em 2008, 315 intervenções para avaliação de condições de
trabalho e riscos em estabelecimentos dos CTT.
No que concerne à sinistralidade laboral, verificaram-se 885 acidentes laborais, um aumento de 35
acidentes relativamente a 2007, dos quais resultaram um total de 17 035 dias de trabalho perdidos, valor
igualmente superior ao verificado no mesmo período (16 437 dias). Registaram-se, em 2008, dois
acidentes com consequências mortais (um em motociclo e outro em viatura ligeira), tal como no ano
anterior.
A taxa de absentismo dos CTT (efectivos do quadro e contratados a termo) aumentou para 7,7% (7,4%
em 2007), fundamentalmente, em resultado da conflitualidade laboral, traduzida pela frequência e pelo
volume de ausências ao trabalho por motivos de greves convocadas pelas organizações sindicais não
outorgantes do novo Acordo de Empresa. Se deduzidas as ausências por greve, a taxa anual decresce
cerca de 0,6 pontos percentuais, situando-se em 7,1%.
Em 2008 o efectivo global médio dos CTT registou uma diminuição relativamente ao ano anterior de
cerca de 0,6 %.

Efectivo médio ao serviço CTT (empresa-mãe)

Efectivo do quadro (*)
Contratado a termo
Total

% 08/07

2007

2008

12 473

12 331

-1,1

1 211

1 269

4,8

13 684

13 600

-0,6

(*) Não inclui trabalhadores cedidos a empresas do Grupo CTT nem trabalhadores em comissão de serviço externo;
inclui os trabalhadores cedidos pelas outras empresas do Grupo CTT.

O potencial de trabalho utilizado, traduzido em unidades equivalentes a tempo inteiro (ETI), por sua vez,
decresceu –1,1% relativamente ao ano anterior, em virtude da diminuição do recurso a horas de trabalho
do efectivo do quadro, do trabalho extraordinário e da prestação de serviços por outras empresas do
Grupo, ainda assim inferior à redução ocorrida no tráfego postal (-1,5%).

Efectivos do Grupo
No final de 2008 os efectivos do Grupo (efectivos do quadro e contratados a termo) ascendiam a 15 361,
ao nível do ano anterior.
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Efectivos do Grupo no fim do ano
31.12.2007

31.12.2008

13 426

13 172

PostContacto

28

30

CTT Expresso

996

1 142

Tourline Express

425

452

Mailtec

373

425

PayShop Portugal

26

26

CTT Gest

34

33

EAD

66

81

15 374

15 361

Efectivo do quadro

13 681

13 611

Contratado a termo

1 693

1 750

CTT, SA

Total, do qual:

Em 2008 as admissões para o quadro permanente totalizaram 251: CTT (empresa-mãe) – 120, CTT
Expresso – 60, Tourline Express – 49, CTT Gest – 9; EAD – 6; Mailtec – 5; PayShop – 2.

Formação
Para a valorização dos trabalhadores e seu desenvolvimento pessoal e profissional, o plano de formação
desenvolveu-se de acordo com os cinco eixos estratégicos definidos para o Grupo CTT: assegurar a
prestação do serviço postal universal, promover o crescimento e consolidar a liderança nos negócios
actuais, desenvolver novas áreas de negócios, gerar crescimento através da inovação e assegurar o
processo de liberalização dos serviços postais.
Realizaram-se 3 529 acções de formação, com 27 468 participações e atingiu-se um volume de formação
de 187 253 horas. Estes valores representam, relativamente a 2007, um crescimento de 52% de acções, de
36% de participações e de 5% no volume de formação; 83% dos trabalhadores participaram em acções de
formação, mais 17% do que em 2007.
As áreas temáticas que registaram um maior número de horas de formação foram: Atendimento (15% do
total), Sistemas de Informação (13%), Qualidade (12%) e Segurança de pessoas e bens e Segurança e
Higiene no Trabalho (9%).
Para garantir o reconhecimento externo da qualidade da formação, a Direcção Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho (DGERT), após o cumprimento dos procedimentos devidos, designadamente,
auditoria e avaliação da candidatura, renovou, por três anos, a acreditação dos CTT como entidade
formadora.
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Pela abrangência e impacto em populações ou domínios-chave do negócio e pela sua importância para a
competitividade e desenvolvimento da empresa, destacam-se os seguintes programas:
•

Formação de 16 novos quadros licenciados para os estabelecimentos postais, completando-se o
programa de dotar a rede de serviço ao cliente de um conjunto de assistentes de atendimento e
distribuição; o volume de formação foi de 2 546 horas;

•

Desenvolvimento das equipas das estações de correio e dos centros de distribuição postal, através do
qual as chefias e os seus colaboradores puderam melhorar o seu desempenho nos domínios técnico e
de gestão, garantindo a sua actualização profissional e o incremento da sua capacidade competitiva,
orientada para o cliente e para os resultados, em alinhamento com a estratégia da empresa; realizaramse 87 acções que envolveram 1 043 participações, num total de 19 086 horas;

•

Reforço de competências comportamentais para chefias e quadros (assertividade e gestão de conflitos,
condução de reuniões, liderança e gestão de equipas, organização do trabalho e gestão do tempo,
técnicas de apresentação e teamwork); nas 77 acções, houve 1 016 participações e um volume de
14 469 horas;

•

Gestão da qualidade e certificação (normas ISO 9001 e 14001, legislação ambiental e procedimentos
associados à certificação dos centros de distribuição, das estações de correio e dos centros
operacionais de tratamento e transportes): garantiu-se a implementação de processos de certificação
em todos os domínios operacionais dos CTT, tendo por objectivo o reconhecimento externo da
qualidade da sua actividade; esta formação envolveu toda a cadeia hierárquica e todos os
trabalhadores dos estabelecimentos abrangidos, num total de 536 acções frequentadas por 5 672
trabalhadores, perfazendo 20 799,5 horas;

•

Projecto “Distribuição em Melhor Forma” que visa focar as equipas nos desafios da liberalização e
que abrangeu, em 2008, mais de 400 carteiros de 29 centros de distribuição postal;

•

Arranque do projecto “Para as Operações em Grande Forma”, dirigido aos mais de mil trabalhadores
dos centros de operações, que visa antecipar as mudanças decorrentes da liberalização, através do
comprometimento das equipas, em torno de um conjunto de valores e de boas práticas;

•

Ciclo de seminários temáticos - projecto de intervenção formativa, para jovens quadros, sobre
questões transversais ao Grupo, com o objectivo de dinamizar a partilha de ideias;

•

Conhecimento da empresa - programa dirigido a quadros técnicos e chefias das áreas de staff,
destinado a aprofundar os conhecimentos sobre o Grupo CTT, nos domínios estratégico e operacional
(ciclo operativo do correio e empresas do Grupo CTT); foram envolvidos 197 quadros;

•

Sistemas de informação - formação dirigida, por um lado, ao desenvolvimento de competências
técnicas dos especialistas e, por outro, à eficiência dos utilizadores das aplicações informáticas de
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apoio operacional e de gestão; este programa cumpriu ainda os objectivos de favorecer a literacia
informática dos utilizadores das áreas operacionais e de melhorar o desempenho dos quadros técnicos
das áreas de staff; atingiram-se 2 423 participações num total de 22 210 horas;
•

Projecto “Melhoria do Apoio ao Cliente”, com o objectivo de gerar um compromisso com a
excelência que capacite para os desafios da liberalização total do mercado postal; representou 557
horas de volume de formação e abrangeu 58 participantes;

•

Cooperação internacional, através do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos, do
programa de formação no âmbito do projecto SIGLO de Angola (automatização da rede de estações
de correio) e do Programa de Organização da Actividade Postal para países membros da UPAEP; em
11 acções de formação, registaram-se 68 participações entre quadros PALOP, UPAEP e CTT, num
processo de partilha de conhecimento e enriquecimento mútuo;

•

Segurança e higiene no trabalho - programa que abrangeu todos os sectores dos CTT, quer nos
domínios de prevenção e segurança, emergência, ergonomia e primeiros socorros, sinistralidade
laboral, formação dos Responsáveis por Primeiros Socorros, Combate a Incêndios e Evacuação de
trabalhadores (RPI), quer através da intervenção em áreas técnicas (condução defensiva,
movimentação manual de cargas, movimentação de tractores e empilhadoras); foram realizadas 147
acções de formação com 1 983 participações;

•

Participação no Global Management Challenge, envolvendo 180 participantes, organizados em 17
equipas, uma das quais conquistou o 4.º lugar na final nacional;

•

Formação à distância – costumização da plataforma Formare, contratualizada à PTInovação,
formação de e-tutores, produção e difusão do curso piloto.

No domínio do desenvolvimento, destaca-se a actividade de certificação e valorização de competências
levada a efeito pelo Centro de Novas Oportunidades. Em 2008, 140 trabalhadores foram certificados, 95
com certificação equivalente ao 9.º ano de escolaridade e 45 equivalente ao 12.º. Para além destes,
iniciaram processos de diagnóstico e encaminhamento ou de reconhecimento e validação de
competências, 1 098 trabalhadores, sendo 22 ao nível do 9.º ano e 1 076 ao nível do 12.º ano.
No quadro de uma política nacional, visando o reforço da colaboração entre as empresas e o sistema de
ensino e formação e a promoção da qualificação e da empregabilidade, foram concedidos 11 estágios
curriculares e 23 estágios profissionais.
Neste âmbito, destaca-se, ainda a adesão dos CTT à parceria estabelecida entre o Ministério da Educação
e um conjunto de empresas de referência em áreas-chave da economia do conhecimento, tendo em vista a
valorização do ensino profissional. De referir o protocolo de colaboração celebrado entre os CTT e a

94

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
Escola Secundária D. Dinis, em Lisboa, para a formação de trabalhadores em áreas de competênciaschave do ensino secundário.
No quadro da valorização dos indivíduos e do seu desenvolvimento pessoal e profissional, deu-se
continuidade a acções do “Programa farol – orientar para desenvolver”, que, até ao final de 2008,
envolveu um total de 354 trabalhadores.
Em 2008 a empresa manteve a sua participação no Comité de Diálogo Social Europeu para o Sector
Postal, que reúne representantes dos sindicatos e dos operadores postais da União Europeia, cujo
programa de trabalho incluiu temas como a prevenção de acidentes, a responsabilidade social das
empresas e a formação e desenvolvimento de competências.
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12 SUSTENTABILIDADE
Em 2008 publicou-se o terceiro Relatório anual de Sustentabilidade (2007), pela primeira vez submetido
a verificação de conteúdos por uma entidade externa segundo a metodologia GRI,

tendo-lhe sido

atribuído o nível de classificação B+. Pela primeira vez, os CTT apresentaram os seus compromissos
públicos em matéria de sustentabilidade, cerca de meia centena de metas quantificadas, que abrangem as
áreas de gestão do negócio, ambiental, económica e social.
O desempenho da empresa foi avaliado no âmbito do Compromisso com a Excelência, firmado com o
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC), que realizou, no jardim da sede
dos CTT, numa sessão sustentável, neutra em emissões de carbono, a apresentação dos Índices de
Sustentabilidade relativos a nove empresas e organismos sob a sua tutela, atribuindo a terceira posição
aos CTT.
Nessa sessão cada entidade recebeu uma missão para cumprir no prazo de um ano, a dos CTT passa pelo
combate à pobreza e à exclusão social. No Dia Mundial dos Correios – 9 de Outubro – lançou-se, sob a
égide do accionista Estado, o projecto integrado de luta contra a pobreza e exclusão social. Este projecto
tem por objectivo criar um grande movimento nacional de solidariedade, desenvolvendo o conceito de
um lado os portugueses solidários, do outro as instituições que todos os dias, no terreno, ajudam quem
mais precisa; os CTT vão fazer a ponte entre ambos, disponibilizando a sua rede a título gratuito e
voluntariamente (além de muitos dos trabalhadores prestarem também o serviço em regime de
voluntariado) para envio de bens para as populações mais desfavorecidas ou de donativos pecuniários
para as instituições aderentes. Este projecto teve início em Novembro de 2008 e prolongar-se-á até
Agosto de 2009 (vide Anexo II - Relatório de Sustentabilidade).
Deu-se continuidade às políticas de expansão de sistemas de gestão integrados de qualidade e ambiente e
certificações de serviços, à validação das competências dos trabalhadores, formação em condução segura
e outros temas, à alocação de patrocínios segundo critérios pré-definidos a instituições e projectos de
relevância e ao reforço do clausulado com os fornecedores. Celebraram-se mais protocolos para apoio à
população em carência ou risco, fez-se o controlo de emissões de gases com efeito de estufa, realizaramse estudos para uma melhor eficiência energética e para a preservação da biodiversidade.
Os objectivos principais do trabalho desenvolvido são, por um lado, o de responder às necessidades dos
stakeholders, tais como os cidadãos, os trabalhadores, os clientes, o accionista, entre outros, e por outro,
o de medir, controlar e reduzir os impactes negativos da sua actividade e aumentar os impactes positivos.
Apresentam-se algumas das acções relevantes de 2008:
•

Lançamento do processo de aprofundamento do relacionamento com os stakeholders dos CTT no
sentido de auscultá-los na definição das prioridades estratégicas em matéria de sustentabilidade;
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•

Preparação para obtenção de certificações adicionais nos referenciais ambientais e de segurança, em
grandes instalações dos CTT;

•

Programa interno de rastreio do cancro da mama para mulheres entre os 45 e 64 anos;

•

Difusão de newsletters a todos os trabalhadores sobre temas diversos abrangidos pela higiene e
segurança (posturas de trabalho, eco-condução e condução defensiva,

prevenção e segurança,

acidente vascular cerebral, sinistralidade laboral, primeiros socorros, estilos de vida saudáveis, stress
no trabalho, etc.);
•

Realização dos XXV Jogos Nacionais dos CTT no âmbito das actividades do Centro de Desporto,
Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT, abrangendo centenas de trabalhadores e familiares;

•

Alocação de 0,5 milhões de euros a quatro dezenas de iniciativas de responsabilidade social, de que se
destaca a venda pela 3ª vez consecutiva do pirilampo mágico nas estações de correio, a 9ª meia
maratona de Portugal para deficientes motores (Ponte Vasco da Gama), a 18ª meia maratona
internacional de Lisboa para deficientes motores (Ponte 25 de Abril), o campeonato do mundo de
ciclismo para pessoas com deficiência mental, a corrida da Mulher, a equitação adaptada, a atribuição
de portes à Abraço, à Comunidade Vida e Paz e à Associação Nariz Vermelho e cedência de duas
viaturas à Fundação do Gil, entre outros;

•

No âmbito das alterações climáticas e da biodiversidade: financiamento, pela terceira vez, do Índice
de Alterações Climáticas e a Gestão de Empresas (ACGE), contributo para a protecção duma espécie
de gado asinino ameaçada - o burro de Miranda - e para a preservação das espécies autóctones do
Parque Ecológico do Funchal, manutenção dos protocolos celebrados com a Quercus para
reflorestação como compensação de emissões de CO2 e com o Instituto da Conservação da Natureza e
Biodiversidade, emissão de selos relativos à preservação do “Priolo – Açores”, ao “Ano Polar
Internacional” e ao “Ano Internacional do Planeta Terra”, entre outras;

•

Concretização do reforço da acessibilidade, através de apoio à revista Visão Braille, à Associação dos
Surdos da Guarda e construção de mais 53 rampas de acesso às EC para deficientes motores;

•

Continuação do Protocolo de cidadania empresarial com a CAIS, para desenvolvimento do “Projecto
Abrigo”;

•

Acordos da PayShop com o Banco Alimentar Contra a Fome e com a Cruz Vermelha Portuguesa para
a recolha de donativos na rede de agentes da empresa;

•

Realização de estudos para motorizações e combustíveis alternativos para a frota;

•

Continuação do programa de voluntariado empresarial, com o desenvolvimento e implementação de
cinco acções envolvendo idosos, crianças refugiadas, com deficiência e cegos adultos;

•

Relançamento junto dos trabalhadores da acção “Somar para dividir”, que possibilitou a entrega de 10
toneladas de roupa a 24 instituições de solidariedade social do continente, Açores e Madeira;

•

No domínio do mecenato cultural, os CTT patrocinaram e apoiaram mais uma vez o “Grande Prémio
de Poesia” da Associação Portuguesa de Escritores, o 2ª Congresso de Empreendedorismo Social, a 3ª
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edição da semana de Responsabilidade Social da APEE – Associação Portuguesa de Ética
Empresarial e o 3º Fórum de Responsabilidade Social da AIP - Associação Industrial Portuguesa.
Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº70/2008, foram introduzidos critérios ambientais
nos cadernos de encargos dos processos de compra, que incluem:
•

Apresentação de certificação ambiental ISO 14 001;

•

Declaração do candidato, sob compromisso de honra, referindo que não foi objecto de aplicação de
coimas ou de sanções não monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais;

•

Apresentação de descrição sumária dos procedimentos inerentes à gestão ambiental (planos de
formação e iniciativas para mitigar os impactes ambientais associados à prestação do serviço).

O grau de concretização dos indicadores definidos na Resolução do Conselho de Ministros nº 65/2007 de
7 de Maio para avaliar a extensão da introdução dos referidos critérios ambientais nos processos de
compra (excluindo empreitadas para obras de construção civil) atingiram em 2008 os seguintes valores:
•

Percentagem de procedimentos pré-contratuais com critérios ambientais relativamente ao total de
procedimentos pré-contratuais: 13,6%;

•

Percentagem dos contratos com critérios ambientais relativamente ao total de contratos celebrados:
39,5%.

Salienta-se que, em 2008, dos 756 processos de compra concluídos com adjudicação (os quais não
incluem os processos de renegociação/renovação de contratos) existem alguns para os quais os critérios
ambientais não têm aplicação, tais como:
•

Processos de baixo valor comercial e pequenas quantidades (normalmente compras pontuais para
satisfazer pedidos urgentes);

•
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13 INVESTIMENTO
O investimento realizado em 2008 pelo Grupo CTT, no montante de 23,3 milhões de euros (M.€)
corresponde a uma diminuição de 31,8% face ao ano anterior, tendo-se verificado uma quebra
generalizada do investimento em todas as empresas do Grupo, excepto na PayShop.
Investimento do Grupo CTT
mil euros

2007

CTT, SA

% 08/07

2008

19 725

19 319

-2,1

30

9

-70,0

CTT Expresso

6 265

4 881

-22,1

Tourline Express

1 808

1 657

-8,3

195

546

179,8

4 131

1 609

-61,0

909

354

-61,1

1 124

722

-35,8

-

- 5 793

-

34 187

23 304

-31,8

PostContacto

PayShop
CTT Gest
Mailtec
EAD
Transacções entre empresas do Grupo
Grupo CTT

O investimento realizado pelos CTT (empresa-mãe), cerca de 19,3 M.€, foi orientado sobretudo para a
modernização das instalações (30%), nomeadamente EC e CDP e o desenvolvimento dos sistemas de
informação de suporte aos negócios e aos processos de gestão (63%), com destaque para o sistema track
& trace.

Investimento CTT (empresa-mãe)
mil euros

2007

2008

% 08/07

Edifícios / Instalações

7 933

5 816

-26,7

Equipamento Postal

2 031

591

-70,9

Material de Carga e Transporte

3 896

126

-96,8

Sistemas de Informação

5 221

12 131

132,4

644

655

1,7

19 725

19 319

-2,1

Outro Investimento
Total

Em 2008 procedeu-se à inauguração da EC Alfragide Shopping, à reinstalação das EC da Batalha (Porto)
e Aeroporto das Lajes (Açores), à remodelação das EC de Palmela, Asprela (Porto), Montemor-o-Velho,
Benfica (Lisboa), Campo Maior, Caniço (Madeira), Estreito de Câmara de Lobos (Madeira), Arco da
Calheta (Madeira) e Calheta (Madeira).
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14 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
A presente análise económica e financeira sintetiza os resultados alcançados pelos CTT – Correios de
Portugal, SA em 2008, bem como a sua situação patrimonial e financeira em 31 de Dezembro, quer em
termos individuais, quer consolidados (Grupo).
Esta análise deverá ser realizada em conjugação com as demonstrações financeiras e notas anexas, com
particular destaque para as referências à Directriz Contabilística nº19 (DC 19) sobre benefícios de saúde
pós reforma bem como à Directriz Contabilística nº28 (DC 28) relativa a imposto sobre o rendimento.

14.1 Situação económica1
Os CTT encerraram o exercício económico de 2008 com um resultado líquido de 58,2 milhões de euros
(M.€), menos 14,6 M.€ (-20,1%) que o atingido no ano anterior, correspondente a uma margem líquida
sobre os proveitos operacionais de 8,5%, a uma rendibilidade do capital próprio de 23,5% e a um
resultado por acção de € 3,32. Este resultado, configurando à partida um recuo importante face a 2007,
está influenciado pelo nível de imposto sobre o rendimento, que no ano anterior assumiu valores
negativos por via da aplicação da DC 28 no que respeita a resultados fiscais negativos reportados.
A actividade operacional em 2008 foi condicionada pela conjuntura económica desfavorável devida ao
agravamento do preço dos combustíveis, com impacto nos custos associados aos transportes, pela crise
financeira internacional, com repercussão mais evidente na procura de serviços postais durante os
terceiro e quarto trimestres do ano e ainda pela actualização tardia do tarifário dos serviços
convencionados (1 de Agosto).
Apesar disso, a actividade operacional gerou um resultado de 48,9 M.€, mais 22,2% que no ano anterior
(+8,9 M.€) conduzindo a uma margem operacional de 7,1% (5,9% em 2007), em resultado da forte
contenção de custos levada a efeito.
Os proveitos operacionais observaram um crescimento de 10,2 M.€ (+1,5%) face aos registados em 2007
beneficiando dos proveitos gerados pelo desenvolvimento dos novos negócios, em particular pelo serviço
de telecomunicações móveis Phone-ix (6,0 M.€), cujo lançamento ocorreu no final de 2007, e ainda pelo
crescimento dos proveitos suplementares (+1,8 M.€ ou +5,7%) e dos serviços financeiros (+ 1,3 M.€ ou
+3,1%).
Apesar da conjuntura desfavorável devida ao agravamento de preço dos combustíveis com forte impacto
nos custos associados aos transportes, os custos operacionais mantiveram-se ao nível do ano anterior
(+1,3 M.€ ou + 0,2%), reflectindo os impactos das políticas orientadas para a optimização dos recursos e
de contenção e rigor na realização de custos.

1

Contas individuais
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EBITDA
O EBITDA ascendeu a 77,7 M.€, acusando um crescimento sensível face ao apurado no exercício
económico de 2007 (+15,1 M.€ ou +24,2%), correspondente a uma margem de 11,3% (9,3% em 2007).
Tal resulta da evolução conjugada dos custos directos de exploração e dos proveitos operacionais: os
proveitos cresceram 10,2 M.€ (+1,5%) e os custos directos de exploração observaram um recuo de
4,9 M.€ (ou -0,8%). Excluídos os custos com o phone-ix o decréscimo teria sido de -10 M.€ (ou -1,6%).

Proveitos operacionais
Os proveitos operacionais ascenderam a 685,8 M.€, crescendo 10,2 M.€ (+1,5%) face ao valor registado
no ano anterior. As vendas (+3,1 M.€ ou +16,4%), a prestação de serviços (+3,8 M.€ ou +0,6%), e os
restantes proveitos operacionais (+3,3 M.€ ou +9,5%) repartiram a contribuição para aquele crescimento.
As vendas e prestação de serviços ascenderam a 648 M.€, correspondente a um acréscimo de 6,9 M.€
(ou +1,1%) relativamente ao ano anterior.
As vendas de 22,3 M.€ registaram um aumento de 3,1 M.€ (+16,4%) face a 2007, incorporando o efeito
das vendas de equipamento associadas às comunicações móveis (2,1 M.€).
A prestação de serviços evoluiu também positivamente, embora de forma bem mais moderada
(+ 3,8 M.€ ou +0,6%). Para tal contribuíram o desenvolvimento dos novos negócios, onde estão incluídas
a Via CTT, o mailmanager e as comunicações móveis (+3,8 M.€), e os serviços financeiros, que
observaram um crescimento de 3,1% (+1,3 M.€) e representaram cerca de 6,3% dos proveitos
operacionais. A prestação de serviços de correio, que representou 84,3% dos proveitos operacionais,
observou um recuo de 1,4 M.€ (-0,2%), acusando o impacto da alteração dos preços das transacções com
alguns operadores internacionais e da contracção da procura postal (-1,5%) particularmente sentida ao
nível do marketing directo, encomendas e correspondências do serviço internacional.
Os outros proveitos operacionais, que incluem nomeadamente as prestações de serviços às empresas do
Grupo (25,9 M.€), as reversões de ajustamentos (2,1 M.€) e ainda os trabalhos para a própria empresa
(1,2 M.€), registaram um crescimento de 3,3 M.€ (+9,5%) relativamente ao ano anterior, totalizando
37,8 M.€ (correspondente a 5,5% dos proveitos operacionais).
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Proveitos operacionais
mil euros

2007

Vendas e prestação de serviços

% 08/07

2008

641 071

647 999

1,1

19 160

22 296

16,4

Serviços de correio

579 526

578 113

-0,2

Serviços financeiros

42 188

43 477

3,1

197

4 113

1.987,8

34 523

37 815

9,5

675 594

685 814

1,5

Vendas

Outros
Outros proveitos operacionais
Proveitos operacionais

Custos operacionais
Os custos operacionais praticamente estabilizaram em 2008, atingindo 636,9 M.€ (+1,3 M.€ ou +0,2%),
devido à evolução dos custos com pessoal (-16,1 M.€ ou -4,1%) que compensou os crescimentos
observados nos fornecimentos e serviços externos (+8,4 M.€ ou +4,2%), nos custos de existências
(+3,6 M.€), nas amortizações e ajustamentos (+2,8 M.€) e nas provisões (+3,5 M.€).
O custo das existências vendidas e consumidas totalizou 15,5 M.€ valor superior em 29,8% (+3,6 M.€)
que o observado em 2007. Este comportamento está intimamente ligado à aquisição de equipamentos
terminais de comunicações móveis (3,5 M.€).
Os custos com pessoal e os fornecimentos e serviços externos, que detêm tradicionalmente um peso
decisivo na estrutura de custos, corresponderam a 92,2% dos custos operacionais salientando-se, de 2007
para 2008, o aumento de importância nos custos operacionais dos fornecimentos e serviços externos
(31,6% para 32,8%) em detrimento dos custos com pessoal (62,0% para 59,4%).
Os fornecimentos e serviços externos evidenciaram um acréscimo de 8,4 M.€ (+4,2%) em relação ao
ano anterior, devido a um crescimento substancial do recurso da casa mãe à prestação de serviços das
empresas subsidiárias +5,8 M.€ (+26,9%) e ainda aos custos associados à operação de telecomunicações
móveis que avançaram 5,1 M.€. Os custos relacionados com combustíveis acusaram um crescimento de
11,8% (+0,7 M.€)

e

os

transportes

de

correio

cresceram

2,2 M.€

(15,0%). Em sentido

contrário, observou-se uma redução dos custos associados à distribuição de vestuário de serviço
(-1,6 M.€ ou -81,1%), a operadores estrangeiros (-2,0 M.€ ou –9,5%), ao outsourcing de serviços
informáticos e de comunicações (-1.8 M.€ ou -5,9%) e ainda nos custos plurianuais (-1,3 M.€ ou
-34,0%).
Os custos com pessoal ascenderam a 378,0 M.€, valor que traduz um decréscimo de 4,1% (-16,1 M.€)
face a 2007. Os custos reconhecidos como custo líquido da saúde registaram um crescimento de 1,0 M.€
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(+4,4%), totalizando 23,7 M.€, observando-se, por outro lado, um recuo importante nos custos não
recorrentes (-15,3 M.€) dado que avaliação dos encargos futuros com trabalhadores em situação de
suspensão de contrato de trabalho em 31 de Dezembro de 2008 ascendeu a menos 0,8 M.€ que os
reconhecidos em 2007 (14,5 M.€).
Os encargos correntes com pessoal quedaram-se em 355,1 M.€, -1,8 M.€ (ou -0,5%) que no ano
precedente reflectindo os decréscimos do efectivo médio do quadro (-1,1%). Em 2008 está reflectido o
prémio de adesão ao novo acordo de empresa (3,2 M.€) celebrado durante o primeiro semestre, as
actualizações das tabelas salariais dos trabalhadores (+2,8% em 1 de Abril para os aderentes ao AE2008,
que representam cerca de 70% do quadro) e as progressões automáticas (1,7 M.€).
As amortizações e ajustamentos reflectem os efeitos dos aumentos do imobilizado ocorrido durante o
ano e dos abates efectuados de bens em vida útil para além de ajustamentos efectuados em outros
devedores e existências.
As provisões efectuadas correspondem aos reforços nas provisões para processos judiciais em curso e
outros riscos e encargos.
Os outros custos operacionais incluem a renda da concessão (3,4 M.€).

Custos operacionais
mil euros
Custo existências vendidas e
consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal, dos quais
Custos correntes
Custos (proveitos) não
recorrentes
Cuidados de saúde
Amortizações e ajustamentos
Provisões
Outros custos operacionais
Custos operacionais
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2007

2008

% 08/07

11 929
200 645
394 091
356 887

15 486
209 042
378 013
355 094

29,8
4,2
-4,1
-0,5

14 514
22 690
22 548
6 349
635 562

-765
23 684
25 327
3 470
5 554
636 892

-105,3
4,4
12,3
-12,5
0,2

103

CTT – Correios de Portugal, S.A.
Resultados correntes
Os resultados correntes do exercício dos CTT (empresa-mãe) ascenderam a 70,3 M.€, registando um
aumento de 17,1 M.€ (+32,1%) em relação ao ano anterior, tendo os resultados financeiros contribuído
com +8,2 M.€ (+62%) e os resultados operacionais com +8,9 M.€ (+22,2%).
Os resultados operacionais têm vindo a crescer consistentemente, verificando-se que em 2008 a sua
melhoria foi conseguida pelo acréscimo dos proveitos operacionais, influenciados pelo desenvolvimento
de novos serviços.

Resultados financeiros
Os movimentos associados ao registo da equivalência patrimonial das sociedades do Grupo e os ganhos
associados à aplicação de excedentes de tesouraria constituíram os factores determinantes no nível de
resultados financeiros apurados: 21,4 M.€ (+8,2 M.€ ou +62% que em 2007). O investimento financeiro
realizado em anos anteriores vem permitindo acrescentar valor, complementar a actividade empresarial e
reforçar a posição competitiva no mercado em que a empresa opera.
Os proveitos financeiros ascenderam a cerca de 35,9 M.€, correspondente a um aumento de 7,6 M.€ ou
mais 26,9% ao ano anterior. Ao nível dos proveitos associados às aplicações financeiras registou-se um
crescimento expressivo (+4,7 M.€ ou +38,5%), devido a um maior volume de fundos aplicado e também
ao aumento das taxas de juro. Os resultados das empresas participadas registaram um valor acima do
observado no ano anterior (+2,6 M.€ ou +17,6%).
Os custos financeiros totalizaram 14,5 M.€ (-0,6 M.€ ou -3,7%) e incluem principalmente a amortização
do goodwill de investimentos financeiros (12,4 M.€).

Resultados extraordinários
Os resultados extraordinários ascenderam a 5,7 M.€, valor 10,9 M.€ (-65,5%) aquém do observado em
2007.
Os proveitos extraordinários (8,8 M.€) reflectem os valores relativos a mais valias diferidas referentes
à alienação de edifícios realizada em anos anteriores (3 M.€) e à alienação de edifícios (0,3 M.€), a
redução de provisões anteriormente constituídas (3,3 M.€) e a outras regularizações diversas.
Ao nível dos custos extraordinários (3,1 M.€) sobressaem os donativos atribuídos a instituições de
carácter social e cultural (1,4 M.€), montante equivalente ao ano anterior, onde se inclui o relativo ao
CDCR (Centro Desportivo Cultural e Recreativo do pessoal), os valores assumidos no periodo como
incobráveis (0,4 M.€) e outras regularizações diversas.
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Resultado líquido
O resultado líquido do exercício económico de 2008 ascendeu a 58,2 M.€, proporcionando uma margem
líquida de 8,5%, reflectindo o bom desempenho operacional, com o EBITDA e o resultado operacional a
registarem, respectivamente, 77,7 M.€ e 48,9 M.€, mantendo a evolução positiva consistente registada
nos anos anteriores. Os resultados correntes beneficiaram também do aumento dos resultados financeiros
de 8,2M.€, registando um acréscimo em relação ao ano anterior de 17,1 M.€ atingindo 70,3 M.€. Os
resultados extraordinários registaram um decréscimo (-10,9 M.€). Em contrapartida, o imposto sobre o
rendimento registou um acréscimo de 20,8 M.€ como resultado da aplicação da DC 28, nomeadamente na
sua vertente de resultados fiscais negativos, cujo reporte findou no ano em análise.
O resultado líquido por acção ascendeu a € 3,32.
Resultado líquido

EBITDA

62 581

77 719

% 08/07
24,2

Amortizações, ajustamentos e provisões
Resultados operacionais
Resultados financeiros
Resultados correntes
Resultados extraordinários
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento

22 548
40 033
13 193
53 226
16 603
69 829
-2 914

28 797
48 922
21 370
70 292
5 723
76 015
17 862

27,7
22,2
62,0
32,1
-65,5
8,9
713,0

Resultado líquido do exercício

72 743

58 153

-20,1

mil euros

2007

2008

Autofinanciamento
O cash flow bruto totalizou 111,1 M.€, +2 M.€ que o atingido no ano transacto (+1,8%), tendo a
evolução da variação das provisões quase anulado o efeito do crescimento dos resultados antes de
impostos e das amortizações e ajustamentos.
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Autofinanciamento
mil euros

2007

% 08/07

2008

Resultados antes de impostos

69 829

76 015

8,9

Amortizações e ajustamentos

34 661

35 618

2,8

4 629

-551

-111,9

109 119

111 082

1,8

Imposto sobre o rendimento

-2 915

17 862

-712,8

Dividendos recebidos das participadas

14 696

15 179

3,3

Resultados distribuídos

-24 774

-63 051

154,5

Cash flow líquido

101 956

45 348

-55,5

Investimento (1)

19 725

19 319

-2,1

Autofinanciamento

517%

235%

-

Variação das provisões
Cash flow bruto

(1) inclui o investimento corpóreo, incorpóreo, financeiro e custos plurienais

O elevado montante de dividendos pagos ao accionista (58,2 M.€, um acréscimo de 135% ao ano
anterior), a distribuição de resultados aos trabalhadores (4,9 M.€) e o nível do imposto sobre os
rendimentos condicionaram o cash flow líquido gerado em 2008 que ascendeu a 45,3 M.€ (-56,6 M.€ ou
-55,5% ao ano anterior). Não obstante, financiou largamente todo o investimento corpóreo e incorpóreo
(17,5 M.€) e ainda os projectos incluídos em custos plurianuais (1,8 M.€).
VAB
O valor acrescentado bruto a preços correntes atingiu 460,4 M.€ em 2008. A capitação VAB/efectivo
médio de 33,2 mil euros manteve-se ao nível do ano anterior.
VAB
mil euros
VAB a preços correntes
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2007

2008

% 08/07

462 297

460 408

-0,4

Efectivo médio

13 957

13 877

-0,6

VAB/efectivo médio (euro)

33 123

33 178

0,2
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14.2 Situação financeira e patrimonial1
Balanço
O activo líquido da empresa situou-se em 31 de Dezembro de 2008 em 1.272,9 M.€, evidenciando um
decréscimo de 10,4% (-148 M.€) face a 31 de Dezembro de 2007.
Da comparação dos balanços dos CTT em 31 de Dezembro de 2007 e de 2008 ressaltam como alterações
na situação financeira e patrimonial da empresa:
•

o decréscimo das disponibilidades e aplicações de tesouraria influenciado pela distribuição de
resultados realizada em 2008 (63,1 M.€) e pela redução dos credores de serviços financeiros
postais;

•

a redução do imobilizado originado quer pelo facto do investimento realizado não ter
compensado as amortizações do período quer pela distribuição de dividendos das empresas
participadas;

•

a diminuição dos credores de serviços financeiros postais;

•

o acréscimo das responsabilidades com os cuidados de saúde pós reforma;

•

o recuo dos capitais próprios como consequência do elevado volume de resultados
distribuídos que não foi compensado com os resultados líquidos do exercicio.

A nível do activo, para além do recuo das disponibilidades (-116 M.€), influenciado pela redução dos
credores de serviços financeiros postais (-150,1 M.€) e pela distribuição de resultados, do decréscimo do
imobilizado e da estabililização das dívidas de clientes (em resultado das acções desenvolvidas no
sentido da recuperação do respectivo pagamento), merece referência a redução dos activos por impostos
diferidos directamente influenciada pelo anulação de resultados fiscais negativos, cujo reporte findou no
ano em análise.
Balanço
mil euros

31.12.2007

31.12.2008

% 08/07

Activo fixo

513 021

494 758

-3,6

Activo circulante

907 848

778 124

-14,3

1 420 869

1 272 882

-10,4

Capitais permanentes

590 122

585 237

-0,8

Passivo corrente

830 747

687 645

-17,2

1 420 869

1 272 882

-10,4

Total do activo

Total do passivo + capital próprio

1

Contas individuais
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O passivo da empresa recuou para 1.025,4 M.€ (-143,1 M.€ ou -12,2%), sendo a redução mais expressiva
nas dívidas a terceiros a curto prazo (-134,7 M.€), fundamentalmente devido à diminuição em credores
de serviços financeiros.
Do lado do passivo importa evidenciar o montante associado às responsabilidades com os cuidados de
saúde pós reforma incluído na rubrica acréscimos de custos que se encontram relevadas de acordo com
os procedimentos da DC19. Em 31 de Dezembro de 2008, as responsabilidades globais da empresa com
encargos futuros associados aos benefícios de saúde pós reforma ascendem a 314 M.€ (306 M.€ em 31
de Dezembro de 2007).
No passivo sobressaem ainda os valores atingidos pelas rubricas de adiantamentos de clientes associados
a serviços financeiros (177,5 M.€) e credores de serviços financeiros postais (262 M.€ em 2008 e
412 M.€ em 2007) que correspondem a uma redução ao valor das disponibilidades e aplicações
financeiras em igual montante.

Activo imobilizado
O imobilizado líquido registou um recuo de cerca de 5,3% (-19 M.€) devido ao nível de investimento
realizado no periodo não ter sido suficiente para compensar as amortizações registadas, e também,
embora com menor expressão, às alienações e abates realizados no ano.

Activo imobilizado
mil euros
Imobilizado bruto
Amortizações/ajustamentos
acumulados
Imobilizado líquido

31.12.2007

31.12.2008

799 752

812 448

-442 795

-474 460

356 957

337 988

% 08/07
1,6
7,2
5,3

O investimento realizado pela empresa durante o ano de 2008 foi orientado para o desenvolvimento de
projectos na área dos sistemas e tecnologias de informação e para o reforço das infra-estruturas
produtivas – edifícios e equipamento postal e segurança. Os movimentos do imobilizado podem
sintetizar-se como segue:
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Variação do imobilizado líquido
mil euros

2007

2008

% 08/07

Investimento a custos técnicos

17 293

17 507

1,2

Amortizações e reintegrações

20 318

-22 390

-10,2

Amortização do goodwill
Alienação de imobilizações corp./incorp.
líquidas
Dividendos

12 449

-12 449

0,0

-983

-744

24,3

14 696

-15 179

-3,3

Equivalência patrimonial

14 896

17 290

16,1

Outros ajustamentos e correcções

-342

-3 004

-778,4

Variação do imobilizado líquido

16 599

-18 969

-14,3

De referir que aos montantes de investimento referidos dever-se-á acrescentar as verbas despendidas a
título de beneficiação e reparação de edifícios alheios que foram contabilizadas como custos a diferir e
que ascenderam a cerca de 1,8 M.€.
Financiamento
A empresa não recorre por sistema a capitais alheios para o financiamento dos seus investimentos. Existe
contudo uma operação de leasing financeiro destinado a financiar a construção de instalações
operacionais contratada em 2002 ao Grupo Caixa Geral de Depósitos.
O passivo remunerado é, assim, apenas constituído por aquela operação, tendo evoluído ao longo dos
últimos 5 anos da forma seguinte:

mil euros
Leasing financeiro
Curto prazo
Médio/longo prazo
Saldo final
Juros suportados
Taxa média
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31.12.2004
349
5 316
5 665
161
2,8%

31.12.2005
357
4 958
5 314
153
2,8%

31.12.2006
344
4 623
4 967
180
3,5%

31.12.2007
344
4 284
4 628
222
4,6%

31.12.2008
374
3 906
4 281
228
5,1%
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Rácios
Os rácios económicos evidenciam os efeitos do nível de resultados atingidos entre períodos homólogos e
a actualização tardia dos preços do serviço universal.
Os rácios financeiros registaram uma evolução favorável apesar do elevado montante de resultados
distribuídos.

Rácios
Económicos
Margem bruta/proveitos operacionais
Resultado operacional/proveitos operacionais

2007

2008

 p.p. 08/07

9,3%
5,9%

11,3%
7,1%

2,0
1,2

Resultado líquido/proveitos operacionais
Resultado líquido/capital próprio

10,8%
28,8%

8,5%
23,5%

-2,3
-5,3

VAB/efectivo médio (euro)

33 123

33 178

0,2%

Financeiros
Liquidez reduzida
Liquidez geral
Autonomia financeira
Solvabilidade
Cobertura do imobilizado

31.12.2007
108,3%
109,3%
17,8%
21,6%
115,0%

31.12.2008
111,8%
113,2%
19,4%
24,1%
118,3%

 p.p. 08/07
3,5
3,9
1,6
2,5
3,3

14.3 Contas consolidadas
O presente título sintetiza os resultados consolidados alcançados pelo Grupo constituído pelos
CTT – Correios de Portugal, SA e pelas suas subsidiárias em 2008 e a sua situação patrimonial e
financeira consolidada a 31 de Dezembro de 2008.
A sua leitura deve ser realizada em conjugação com a análise efectuada a propósito das contas
individuais da empresa e com as demonstrações financeiras consolidadas e notas anexas. A consolidação
das empresas do Grupo foi efectuada pelo método de integração global, tendo sido eliminadas na
consolidação as transacções e saldos significativos entre as diferentes sociedades.
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Na presente análise está incluída a consolidação das actividades das seguintes sociedades:
CTT – Correios de Portugal, S.A. (empresa-mãe)
PostContacto – Correio Publicitário, Lda

100%

CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A.

100%

Tourline Express Mensajería, SLU

100%

PayShop (Portugal), S.A.

100%

CTT GEST – Gestão de Serviços e Equipamentos Postais, S.A.

100%

Grupo Mailtec

100%

EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, S.A.

51%

A dimensão do Grupo continua a ser fortemente influenciada pelos CTT (empresa-mãe) não obstante o
peso crescente das subsidiárias, pelo que se deve ter em consideração o referido nos títulos anteriores
(14.1 e 14.2).

14.3.1 Situação económica do Grupo
O Grupo CTT obteve no exercício económico de 2008 um resultado líquido consolidado de 58,2 M.€,
menos 14,6 M.€ (-20,1%) que o atingido no ano de 2007, correspondente a um resultado líquido
consolidado por acção de Euro 3,32, a uma margem líquida sobre os proveitos operacionais de 6,8% e a
uma rendibilidade do capital próprio de 23,5%.
A redução prevista ocorrida no resultado líquido decorre da evolução do imposto sobre o rendimento
(25,1 M.€ em 2008 e 3,7 M.€ em 2007, ou seja +21,4 M.€). O imposto sobre o rendimento de 2007
beneficiara do reporte de resultados fiscais negativos de anos anteriores que cessou em 2008.
A formação do lucro do ano resultou fundamentalmente da performance obtida pela actividade
operacional do Grupo que gerou um resultado de 76,8 M.€ (+12 M.€ ou +18,6% que no ano precedente),
não obstante a conjuntura económica desfavorável, traduzindo uma margem de 9% (7,7% em 2007).
Para o crescimento dos resultados operacionais consolidados contribuiu o crescimento dos proveitos
operacionais consolidados, que ascenderam a 857,3 M.€ (+19,8 M.€ ou +2,4%). A forte contenção dos
custos operacionais consolidados levada a efeito traduziu-se na variação de 1% (+7,8 M.€).
Os resultados financeiros consolidados, por seu lado, registaram uma melhoria significativa (+6,5 M.€ ou
+218,9%), originada na casa-mãe, atingindo pela primeira vez na história do Grupo valores positivos
(3,5 M.€).
Os resultados antes de impostos e interesses minoritários totalizaram 83,5 M.€ (+6,8 M.€ ou +8,9%).
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EBITDA
O EBITDA consolidado atingiu no exercício de 2008 118,5 M.€ correspondente a uma margem de 13,8%
e a mais 18,4 M.€ (+18,4%) que no ano anterior.

Proveitos operacionais consolidados
Os proveitos operacionais consolidados aumentaram 19,8 M.€ (+2,4%) em 2008, para 857,3 M.€. O
crescimento ocorreu em todas as áreas de negócio, com destaque para o desempenho das áreas CEP
(CTT Expresso e Tourline Express) e de Correio, com mais, respectivamente, 9,2 M.€ (ou +6,7%) e 6,7
M.€ (+1,1%). Os serviços financeiros evoluíram também positivamente (+2,8 M.€ ou +5,1%)
sublinhando-se que o incremento da actividade dos serviços financeiros da empresa-mãe foi
acompanhado pelo crescimento da PayShop Portugal. Ao nível do segmento de Dados e Documentos
observou-se igualmente uma melhoria (+1,1 M.€ ou +4,8%).

Proveitos operacionais consolidados
mil euros
Vendas e prestação de serviços
Vendas
Prestação de serviços
Outros proveitos operacionais
Proveitos operacionais consolidados

2007
826 283
21 597
804 686
11 190
837 473

2008
844 721
24 795
819 926
12 554
857 275

% 08/07
2,2
14,8
1,9
12,2
2,4

As vendas e prestação de serviços, rubricas dominantes ao nível dos proveitos operacionais
consolidados (98,5%), integra a actividade postal, a prestação de serviços financeiros, a prestação de
serviços CEP, de correspondência não endereçada, as soluções de pagamentos via Payshop, as
actividades de fabrico de correio para grandes clientes consubstanciadas nas áreas de printing & finishing
e a actividade de arquivo de documentação.
As vendas e prestação de serviços totalizaram 844,7 M.€, correspondente a uma variação positiva de
18,4 M.€ (+2,2%) face ao valor atingido em 2007.
As vendas de 24,8 M.€ registaram um acréscimo de 3,2 M.€ (+14,8%) relativamente a 2007
fundamentalmente originado na casa-mãe, sendo o contributo das vendas de equipamentos Phone-ix de
2,1 M.€ o principal factor de crescimento.
A prestação de serviços aumentou 15,2 M.€ (+1,9%) para 819,9 M.€. Esta evolução foi suportada pela
prestação de serviços CEP, que engloba as actividades desenvolvidas pela CTT Expresso e pela Tourline,
(+9,1 M€ ou +6,8%) reforçando o seu peso no total dos proveitos operacionais do Grupo (16,7%). A área
de correio (+2,1 M.€ ou +0,4%), que integra também a actividade de correspondência não endereçada e
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que representa 69,5% dos proveitos operacionais consolidados, acusou uma evolução tímida reflectindo a
evolução da casa-mãe. Os serviços financeiros registaram um crescimento de 2,4 M.€ (+4,4%),
representando 6,7% dos proveitos operacionais consolidados, beneficiando dos desempenhos quer da
Payshop quer dos serviços financeiros da casa mãe. A prestação de serviços do segmento de Dados e
Documentos avançou 7,2% (+1,6 M.€) para 24,3 M.€.

Prestação de serviços (valores consolidados)
mil euros

2007

2008

Correio (1)
CEP – Expresso e Encomendas
Serviços financeiros
Dados e documentos
Prestação de serviços consolidada

593 307
134 115
54 643
22 621
804 686

595 405
143 232
57 040
24 249
819 926

% 08/07
0,4
6,8
4,4
7,2
1,9

(1) inclui correspondência não endereçada, actividade desenvolvida pela Postcontacto, mas exclui
serviços financeiros postais

Os outros proveitos operacionais consolidados evidenciaram, em 2008, um crescimento (+1,4 M.€ ou
+12,2%), fundamentalmente gerado na empresa-mãe.
Por área de negócio, salienta-se o peso predominante do correio (73,4%), seguido pelo negócio expresso
e encomendas (17%), representando a área de dados e documentos 2,9%, menos de metade dos serviços
financeiros (6,7%).

Proveitos operacionais consolidados por área de negócio
mil euros

2007

2008

Correio (1)
CEP – Expresso e Encomendas
Serviços financeiros
Dados e documentos
Proveitos operacionais consolidados

622 438
136 856
54 825
23 354
837 473

629 146
146 027
57 618
24 484
857 275

% 08/07
1,1
6,7
5,1
4,8
2,4

(1) inclui correspondência não endereçada, actividade a cargo da Postcontacto, mas exclui
serviços financeiros da empresa-mãe; a comercialização do Phone-ix está igualmente aqui
incluída.
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Custos operacionais consolidados

Os custos operacionais consolidados, cerca de 97,4% dos custos totais do Grupo atingiram 780,5 M.€,
mais 7,8 M.€ (ou +1%) que o valor registado em 2007.

Custos operacionais consolidados
mil euros
Custo existências vendidas e consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal, dos quais
Custos correntes
Custos (proveitos) não recorrentes
Cuidados de saúde
Amortizações e ajustamentos
Provisões
Outros custos operacionais
Custos operacionais consolidados

2007

2008

15 081
283 871
431 607
394 403
14 514
22 690
34 518
777
6 883
772 737

18 927
292 960
420 708
397 789
-765
23 684
38 109
3 595
6 209
780 508

% 08/07
25,5
3,2
-2,5
0,9
-105,3
4,4
10,4
362,7
-9,8
1,0

Os custos com pessoal e os fornecimentos e serviços externos continuam a deter um peso decisivo na
estrutura de custos do Grupo. Em finais de 2008 a sua importância relativa face ao conjunto dos custos
operacionais consolidados ascendia a, respectivamente, 53,9% e 37,5% (56% e 37% em 2007).
O custo das existências vendidas e consumidas totalizou 18,9 M.€, representando uma variação de
3,8 M.€ (+25,5%) ao ano anterior, ligada fundamentalmente à aquisição de equipamento terminal para o
serviço Phone-ix (3,5 M.€).
A variação de 9,1 M.€ (+3,2%) nos fornecimentos e serviços externos resulta da variação desta rubrica
na empresa-mãe, dos quais 5,1 M.€ com o Phone-ix, com combustíveis (+0,7 M.€) e transportes de
correio (+2,2 M.€) e na CTT Expresso e na Tourline acompanhando o desenvolvimento das actividades
operacionais respectivas, onde a variação dos custos com combustíveis e transportes foi igualmente
determinante.
Os custos com pessoal recuaram 10,9 M.€ em 2008. Importa contudo referir que em 2007 foram
registados, ao nível da casa mãe, 14,5 M.€ como reconhecimento de encargos futuros com trabalhadores
em situação de suspensão de contrato de trabalho (custos não recorrentes).
O custo líquido com saúde registou 23,7 M.€, mais 1 M.€ ou +4,4% que no anterior, e os encargos
correntes acusaram um crescimento ligeiro, (+0,9% ou +3,4 M.€) registado na generalidade das
subsidiárias mas contrabalançado pelo recuo observado na empresa-mãe (-1,8 M.€ ou -0,5%).
As amortizações ascenderam a 30,3 M.€ (+1,1 M.€ ou +3,6% ao ano anterior) registando-se que o
crescimento evidenciado na casa mãe foi parcialmente compensado pela diminuição ocorrida nas demais
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subsidiárias. O reforço dos ajustamentos ascendeu a 7,8 M.€ em 2008 (+2,5 M.€ que no ano anterior) e
deve-se principalmente à evolução ocorrida na Tourline, na CTT Expresso e na empresa-mãe.
A dotação para provisões de 3,6 M.€, resulta do reforço verificado na empresa-mãe (+3,5 M.€).
Os outros custos operacionais incluem, entre outros, a renda da concessão da empresa-mãe (3,4 M.€) e
impostos (1,1 M.€).

Resultados correntes consolidados
Os resultados correntes consolidados atingiram 80,3 M.€, correspondente a uma variação de 18,6 M.€
em relação a 2007 e crescendo 30,1%. Para esta evolução favorável contribuiu o acréscimo de 6,5 M.€
dos resultados financeiros consolidados, beneficiando do contributo da empresa-mãe, e dos resultados
operacionais consolidados (+12 M.€).
A melhoria dos resultados financeiros consolidados foi decisivamente influenciada pelo crescimento
expressivo dos proveitos associados às aplicações financeiras da empresa-mãe (+4,7 M.€ entre períodos
homólogos).

Resultados consolidados
O resultado líquido consolidado relativo ao exercício económico de 2008 ascendeu a 58,2 M.€
representando uma variação negativa de 14,6 M.€, menos 20,1% face ao atingido no ano anterior,
traduzindo-se num lucro por acção de Euro 3,32 e numa margem líquida sobre os proveitos operacionais
consolidados de 6,8%.

Resultado líquido consolidado
mil euros
2007
EBITDA consolidado
100 031
Amortizações, ajustamentos e provisões
35 295
Resultados operacionais consolidados
64 736
Resultados financeiros consolidados
-2 982
Resultados correntes consolidados
61 754
Resultados extraordinários consolidados
14 916
Resultados antes de impostos e interesses
76 670
minoritários
Imposto sobre o rendimento
3 721
Resultado líquido antes de interesses minoritários
72 949
Interesses minoritários
206
Resultado líquido consolidado
72 743
Resultado líquido consolidado por acção (euro)
4,16
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2008
118 471
41 704
76 767
3 545
80 312
3 146

% 08/07
18,4
18,2
18,6
218,9
30,1
-78,9

83 458

8,9

25 080
58 378
225
58 153
3,32

574,0
-20,0
9,0
-20,1
-20,1

115

CTT – Correios de Portugal, S.A.
Apesar do EBITDA, do EBIT e dos resultados correntes terem registado valores nunca antes atingidos e
acusado crescimentos significativos, a evolução do resultado líquido consolidado foi sensivelmente
condicionada pelo nível de imposto sobre o rendimento que ascendeu em 2008 a 25,1 M.€, traduzindo-se
numa taxa efectiva de 30,1%, em resultado da aplicação da DC 28, nomeadamente no tocante à sua
vertente de resultados fiscais negativos, cujo reporte, para o Grupo, terminou no ano em apreço.

Autofinanciamento do Grupo
O cash flow bruto consolidado gerado no período totalizou 131 M.€ (+2,3 M.€ ou +1,8%) em resultado
do aumento dos resultados antes de impostos e interesses minoritários e das amortizações e ajustamentos
atenuado pela variação das provisões.

Autofinanciamento do Grupo
mil euros

2007

2008

% 08/07

Resultados antes de impostos e interesses minoritários
Amortizações e ajustamentos
Variação das provisões
Cash flow bruto
Imposto sobre o rendimento
Resultados distribuídos
Interesses minoritários
Cash flow líquido
Investimento (1)
Autofinanciamento

76 670
46 030
5 915
128 615
3 721
-24 813
206
99 875
34 187
292%

83 458
48 041
-539
130 960
25 080
-63 051
225
42 604
23 304
183%

8,9
4,4
-109,1
1,8
574,0
154,1
9,2
-57,3
-31,8
-

(1) inclui o investimento corpóreo, incorpóreo, financeiro e custos plurienais

O cash flow líquido consolidado gerado em 2008 (42,6 M.€) registou um forte decréscimo de 57,3 M.€
ou -57,3% face ao ano anterior, como consequência do elevado montante de dividendos pagos ao
accionista (58,2 M.€, um acréscimo de 135% ao ano anterior) e da distribuição de resultados aos
trabalhadores (4,9 M.€). Ainda assim, financiou largamente todo o investimento.

VAB do Grupo
O valor acrescentado bruto a preços correntes gerado pelo Grupo atingiu o montante de 544,3 M.€
correspondendo a uma capitação VAB/efectivo médio de cerca de 34 mil euros, valor ligeiramente
inferior ao registado no ano anterior (-0,5%), influenciado pelo aumento do efectivo médio entre
períodos.
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VAB consolidado
mil euros

2007

VAB a preços correntes

2008

% 08/07

537 615

544 270

1,2

Efectivo médio

15 724

15 993

1,7

VAB/efectivo médio (euro)

34 191

34 032

-0,5

14.3.2 Situação financeira e patrimonial consolidada
Balanço consolidado

Da comparação dos balanços consolidados em 31 de Dezembro de 2007 e em 31 de Dezembro de 2008
sublinha-se a redução do activo consolidado em 156,2 M.€ (-10,7% ) para 1 304 M.€, em resultado de:
•

diminuição das disponibilidades e das aplicações de tesouraria (-118,1 M.€) influenciada pelo
pagamento de dividendos ao accionista (58,2 M.€) e distribuição de resultados aos trabalhadores
(4,9 M.€), e pela redução dos credores de serviços financeiros prestados;

•

recuo do imobilizado originado pelo facto do investimento realizado não ter compensado as
amortizações do período;

•

acréscimo das responsabilidades com cuidados de saúde pós reforma;

•

o recuo dos capitais próprios pelo elevado volume de resultados distribuídos.

mil euros

Balanço Consolidado
31.12.2007
31.12.2008

% 08/07

Activo fixo

495 939

467 387

-5,8

Activo circulante

964 272

836 603

-13,2

1 460 211

1 303 990

-10,7

Capitais permanentes

597 704

591 587

-1,0

Passivo corrente

862 507

712 403

-17,4

1 460 211

1 303 990

-10,7

Total do activo consolidado

Total capital próprio, interesses
minoritários e passivo consolidado

O passivo recuou 151,3 M.€ (-12,5%). Importa realçar o valor das responsabilidades com cuidados de
saúde (avaliadas em 314 M.€ em 31 de Dezembro de 2008 e 306 M.€ um ano antes), e a diminuição
da rubrica de credores de serviços financeiros postais (-150 M.€).
O capital próprio registou uma variação negativa de 4,9 M.€ (-1,9%), tendo os resultados líquidos do
exercício económico de 2008 ficado aquém da distribuição de resultados.
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Activo Imobilizado
O imobilizado líquido do Grupo ascendia a 315,1 M.€ em 31 de Dezembro de 2008, valor inferior
em 24,6 M.€ (-7,2%) ao registado em finais de 2007.
Activo imobilizado
31.12.2007

mil euros
Imobilizado bruto

Amortizações/ajustamentos acumulados
Imobilizado líquido consolidado

31.12.2008

% 08/07

836 078

848 851

1,5

-496 345

-533 737

-7,5

339 733

315 114

-7,2

O decréscimo do activo imobilizado líquido observado em 2008 está principalmente relacionado com
o facto do esforço de investimento realizado ter ficado aquém das amortizações do período e ainda
pelas alienações realizadas.

Os movimentos do imobilizado do Grupo no ano podem sintetizar-se como segue:
Variação do imobilizado líquido
mil euros

2007

2008

% 08/07

Investimento a custos técnicos
Investimentos financeiros
Amortizações e reintegrações
Amortização do goodwill
Alienação de imobilizações corpóreas
líquidas
Equivalência patrimonial
Outros ajustamentos e correcções
Variação do imobilizado líquido do Grupo

31 490
265
-29 270
-12 602

20 964
10
-30 316
-12 508

-33,4
-96,2
-3,6
0,7

-3 953

-2 738

30,7

-12
-243
-14 325

224
-255
-24 619

1966,7
-4,9
-

Aos montantes referidos há a acrescer as verbas despendidas com beneficiação de edifícios alheios,
contabilizadas como custos a diferir, de cerca de 2,3 M.€.
Financiamento
O Grupo tem vindo a reduzir ao longo dos últimos anos o recurso a capitais alheios para o
financiamento dos seus investimentos. Os financiamentos existentes encontram-se concentrados em
operações de leasing financeiro relacionadas com a construção de instalações operacionais e aquisição
de equipamento básico (na casa mãe, na CTT Expresso, na EAD e na Tourline) e em empréstimos
bancários exclusivamente na Tourline.
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O passivo remunerado do Grupo vem evoluindo ao longo dos últimos 5 anos da forma seguinte:
31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

Leasing financeiro
De curto prazo
De longo prazo

17 081
2 020
15 061

16 329
2 479
13 850

14 440
2 497
11 944

12 988
2 748
10 239

10 957
2 004
8 953

Empréstimos bancários
De curto prazo
De longo prazo
Juros suportados
Taxa média

506
2,81%

521
3,12%

7 143
5 414
1 729
760
4,01%

2 791
2 019
771
872
4,67%

2 533
2 324
208
781
5,34%

Rácios do Grupo
O desempenho económico e a situação financeira do Grupo no final de 2008 expressam
fundamentalmente o peso da empresa-mãe. Apesar do elevado nível de resultados distribuídos, os
indicadores financeiros reflectem uma melhoria da situação financeira do Grupo. Os indicadores
económicos espelham os resultados boa performance operacional do Grupo, embora condicionados pelo
elevado nível de imposto sobre o rendimento cuja taxa efectiva se situou em 30,1%.

Rácios do Grupo
Económicos

2007

2008

Margem bruta/proveitos operacionais
11,9%
13,8%
Resultado operacional/proveitos operacionais
7,7%
9,0%
Resultado líquido/proveitos operacionais
8,7%
6,8%
Resultado líquido/capital próprio
28,8%
23,5%
VAB/efectivo médio (euro)
34 191
34 032
Objectivos empresariais fixados pelo accionista
ROIC
9,0%
11,2%
ROCE
11,2%
13,4%
Financeiros
31.12.2007 31.12.2008
Liquidez reduzida
110,7%
115,9%
Liquidez geral
111,8%
117,4%
Autonomia financeira
17,3%
19,0%
Solvabilidade
21,1%
23,6%
Cobertura do imobilizado
120,5%
126,6%
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 p.p. 08/07
1,9
1,3
-1,9
-5,3
-0,5%
2,2
2,2
 p.p. 08/07
5,2
5,6
1,7
2,5
6,1
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15

PERSPECTIVAS FUTURAS

O Grupo prossegue as seguintes orientações estratégicas:
•

Assegurar a prestação do serviço postal universal.

•

Promover o crescimento e consolidar a liderança nos negócios actuais.

•

Desenvolver novas áreas de negócio (printing & finishing, gestão documental, soluções de
pagamentos, venda de soluções postais, telecomunicações móveis, serviços públicos e de interesse
geral, serviços de proximidade, serviços financeiros e internacionalização);

•

Gerar crescimento através da inovação, lançando produtos que tenham a ver com a sua vocação
essencial e recorrendo às oportunidades viabilizadas pela inovação no mundo das comunicações
electrónicas;

•

Assegurar o processo de liberalização dos serviços postais e garantir que a empresa está em
condições para entrar no mercado concorrencial.

Foram fixados objectivos para o mandato 2008-2010 muito ambiciosos numa perspectiva de aceleração
do crescimento económico; a deterioração das condições de mercado ocorrida no último trimestre de
2008 e no início de 2009 faz antever a probabilidade de não cumprimento da totalidade desses
objectivos, nomeadamente o relativo ao crescimento das receitas, que por sua vez induzirá igualmente
grande pressão sobre o resultado líquido.
Neste enquadramento, será reforçada a atenção em relação a quatro vectores de actuação: preparação
para a liberalização total, serviço ao cliente, robustecimento do portfolio do Grupo e eficiência.
Esse esforço será suportado pelo desenvolvimento de um conjunto de iniciativas, das quais se destacam:
•

Prestação do serviço postal universal, garantindo o acesso dos cidadãos e agentes económicos a
serviços postais de alta qualidade a preços acessíveis e em condições de equidade, universalidade e
continuidade;

•

Promoção no domínio do marketing directo de soluções de oferta global que maximizem o serviço
abrangendo bases de dados, criatividade, finishing e tratamento de respostas, bem como o lançamento
de serviços de geo-marketing, marketing semi-endereçado e marketing directo

multi-canal, por

forma a contrariar a tendência de quebra das receitas ocorrida nos últimos anos;
•

Desenvolvimento de serviços e funcionalidades que confiram maior conveniência à actividade dos
CTT e a alarguem, através da capilaridade e diversidade dos pontos de contacto e de uma maior
flexibilidade de horários e recursos;

•

Oferta de novos serviços financeiros;

•

Fomento de negócios relacionados com as comunicações e certificação electrónicas, numa óptica de
desenvolvimento de serviços de distribuição de mensagens alternativos ao correio físico tradicional;
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•

Aperfeiçoamento do modelo operativo, tornando-o mais flexível e eficiente e garantindo altos padrões
de qualidade de serviço, construindo vantagens competitivas;

•

Dinamização do segmento internacional através da constituição e aquisição de empresas em mercados
externos relevantes (Espanha e países lusófonos);

•

Desenvolvimento do serviço de telecomunicações móveis Phone-ix;

•

Dinamização do mailmanager, lançado em 2008, em conjugação com a revitalização do serviço
ViaCTT;

•

Políticas de recursos humanos orientadas para a valorização e motivação das pessoas, estimulando o
bom desempenho e o aumento da produtividade, melhorando as condições de trabalho e garantindo a
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e entre jovens e mais experientes;

•

Adopção dos princípios da Estratégia Nacional para as Compras Ecológicas 2008-2010 garantindo a
sustentabilidade da empresa e do ambiente;

•

Avaliação do impacto da liberalização total e concepção de modelos de actuação a nível comercial e
operacional a par da reformulação dos processos transversais do Grupo gerando eficiência acrescida,
por forma a garantir que a empresa está em condições para entrar no mercado concorrencial;

•

Intensificação dos programas de investimento e formação.

Estas iniciativas serão enquadradas por uma cultura de rigor, transparência, responsabilização, qualidade
e eficiência em todo o Grupo. Como eixos dinamizadores dessa cultura as acções a levar a efeito são
articuladas a três dimensões que se interligam, tendo presente o elemento humano empresarial. Essas três
dimensões são: a cultura de cliente, a cultura de qualidade e a cultura de Grupo.
A empresa propõe-se manter a política de distribuição de dividendos, tendo em consideração as
condições económicas e financeiras.
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16

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Nos termos do artigo 25º dos estatutos da sociedade, os lucros líquidos anuais, devidamente aprovados,
terão a seguinte aplicação:
a) um mínimo de 5% para constituição de reserva legal, até atingir o montante exigível;
b) uma percentagem a distribuir pelos accionistas, a título de dividendo a definir em Assembleia Geral;
c) o restante para os fins que a Assembleia Geral delibere de interesse para a sociedade.
Nos termos do artigo 295º, nº1, do código das sociedades comerciais (CSC), o mínimo de 5% destinado à
constituição da reserva legal não é distribuível até que a mesma represente 20% do capital social.
Com o capital social de Euro 87.325.000,00, 20% corresponde a euro 17.465.000,00, pelo que a reserva
legal à data de 31 de Dezembro de 2008 de Euro 6 983 386,00 é ainda bastante inferior a esse valor.
Nos termos do artigo 294º, nº1 do CSC, não pode deixar de ser distribuída aos accionistas metade do
lucro distribuível, isto é, 50% x (1 – 0,05) = 47,5%.
Consideram-se globalmente cumpridos os objectivos de 2008 – anuais e plurianuais - fixados pelo
accionista.
Tal só foi possível com o profissionalismo, o empenho e a dedicação de todos os que trabalham na
empresa. A focalização da organização num sério esforço de melhoria da eficiência e a sua compreensão
dos desafios com que a empresa se defronta no limiar da liberalização plena em Portugal justificam que o
Conselho de Administração proponha que uma parcela dos resultados do exercício seja distribuída pelos
trabalhadores, a exemplo do exercício anterior.
A preparação criteriosa para vencer o desafio da liberalização constitui uma das prioridades estabelecidas
no Plano 2010 do Grupo CTT e foi um vector central de toda a actividade da empresa no último ano.
Como referido na proposta de aplicação dos resultados no ano transacto, o aumento do grau de
automatização das operações implica investimentos acrescidos e tem sido uma das formas adoptadas
pelas empresas congéneres para enfrentar com sucesso a abertura dos mercados nos seus países. O
reforço dos investimentos a curto/médio prazo resulta igualmente da necessidade de se proceder à
instalação de um novo centro de tratamento de correios no norte do país, em zona servida por bons
acessos rodoviários e com espaço adequado para a circulação, parqueamento e manobras de cargas, fora
das áreas urbanas, dado que o actual, em instalações provisórias há alguns anos, não preenche aqueles
requisitos e constitui factor limitativo da capacidade competitiva empresarial. Tal opção de investimento
foi já aprovada pelo accionista. Com o encurtar do tempo que medeia para a liberalização plena
reconhece-se hoje a necessidade de reforçar os investimentos, tal como previsto no plano e orçamento
para 2009.
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Torna-se, assim, recomendável que parte do resultado líquido do exercício seja retido na empresa para
fazer face a essas necessidades acrescidas de investimento.
Neste enquadramento, nos termos das disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração
propõe a seguinte aplicação de resultados (valores em euros):
•

para reserva legal (5%)
- alínea a) do art. 25º dos estatutos

•

para dividendos (60%)
- alínea b) do art. 25º dos estatutos e artº 294º, nº1, do CSC

•

para distribuição aos trabalhadores, de acordo com o
critério a definir pelo Conselho de Administração
- alínea c) do art. 25º dos estatutos

•

para reservas livres, o remanescente
- alínea c) do art. 25º dos estatutos

2 907 643,00
34 891 715,00

4 034 880,00

16 318 619,00
58 152 857,00

Com esta distribuição de dividendos, em três anos consecutivos a empresa retorna ao accionista 135% do
capital social.
Lisboa, 19 de Março de 2009
O Conselho de Administração

Estanislau José Mata Costa

Pedro Amadeu de Albuquerque Santos Coelho

Marcos Afonso Vaz Batista

Carlos Jesus Dias Alves

Duarte Nuno Lopes Reis D’Araújo
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17 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS CTT E ANEXO
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CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007
(Montantes expressos em Euros)

Notas

2008

2007

Vendas e prestações de serviços
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Custo das prestações de serviços
Resultados brutos

44
41
53.a)

647 999 147
(15 485 544)
(342 080 007)
290 433 596

641 070 700
(11 929 330)
(322 421 891)
306 719 479

Outros proveitos e ganhos operacionais
Custos de distribuição
Custos administrativos
Outros custos e perdas operacionais
Resultados operacionais

53.b)

37 671 811
(4 703 461)
(252 099 401)
(129 108)
71 173 437

34 523 718
(4 763 670)
(269 976 068)
878 365
67 381 824

10, 45 e 53.e)

4 841 070
76 014 507

2 446 934
69 828 758

6 e 48

(17 861 650)
58 152 857

2 914 572
72 743 330

Ganhos em filiais e associadas
Resultados correntes
Imposto sobre os resultados
Resultado líquido do exercício

53.c)

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos resultados
por funções para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.
O DIRECTOR FINANCEIRO
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CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007
(Montantes expressos em Euros)

Notas

2008

2007

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações

605 389 115
(229 243 600)
(345 884 666)
30 260 849

600 171 641
(206 177 728)
(331 919 739)
62 074 174

Pagamento do imposto sobre o rendimento
Pagamento de outros impostos
Outros recebimentos / (pagamentos) relativos à actividade operacional

(1 894 276)
(5 272 817)
(94 944 264)
(102 111 357)
(71 850 508)

(739 540)
(4 837 884)
50 521 214
44 943 790
107 017 964

1 302 294
49 738
15 179 036
16 462 274
32 993 342

5 087 537
15 064 952
10 889 285
31 041 774

(520 410)
(16 895 501)
(15 381)
(17 431 292)
15 562 050

(16 879 253)
(16 879 253)
14 162 521

(347 438)
(797 488)
(58 194 664)
(59 339 590)
(59 339 590)

(339 195)
(788 597)
(24 773 939)
(25 901 731)
(25 901 731)

(115 628 048)
683 762 797
568 134 749

95 278 754
588 484 043
683 762 797

Fluxos das actividades operacionais (1)
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações corpóreas
Empréstimos concedidos
Dividendos
Juros e proveitos similares

10

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Fluxos das actividades de investimento (2)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Pagamentos respeitantes a:
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos ao accionista

40

Fluxos das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

52
52

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos fluxos
de caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.
O DIRECTOR FINANCEIRO
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
(Montantes expressos em Euros)
NOTA INTRODUTÓRIA
CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Empresa”) teve a sua origem na Administração Geral dos Correios
Telégrafos e Telefones, e a sua actual forma jurídica decorre de sucessivas acções de organização do sector
empresarial do Estado na área das Comunicações.
Pelo Decreto-Lei n.º 49.368 de 10 de Novembro de 1969, foi criada a empresa pública CTT - Correios e
Telecomunicações de Portugal, E. P., que iniciou a sua actividade em 1 de Janeiro de 1970. Pelo Decreto-Lei n.º
87/92, de 14 de Maio, os CTT – Correios e Telecomunicações de Portugal, E. P., foram transformados em pessoa
colectiva de direito privado, com o estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Finalmente,
pelo Decreto – Lei n.º 277/92, de 15 de Dezembro, com a criação da ex-Telecom Portugal, S.A., por cisão dos
Correios e Telecomunicações de Portugal, S.A., a sociedade passou à sua actual designação de
CTT – Correios de Portugal, S.A..
Os CTT têm sede em Lisboa e têm como actividade principal assegurar o estabelecimento, gestão e exploração
das infra-estruturas, o serviço público de correios e a prestação de serviços financeiros, que incluem a transferência
de fundos através de contas correntes e que podem vir a ser explorados por um operador financeiro ou entidade
parabancária a constituir na dependência da Empresa. Faz ainda parte do objecto social, o exercício de quaisquer
actividades que sejam complementares, subsidiárias ou acessórias das referidas, bem como de comercialização de
bens ou de prestação de serviços por conta própria ou de terceiros, desde que convenientes ou compatíveis com a
normal exploração da rede pública de correios, designadamente a prestação de serviços da sociedade de
informação, redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo recursos e serviços conexos e um operador
móvel virtual (MVNO) com a designação comercial “Phone-ix” suportado na rede da TMN - Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A..
A Lei n.º 102/99, de 26 de Julho, definiu as bases gerais a que obedece o estabelecimento, gestão e exploração de
serviços postais no território nacional, bem como os serviços internacionais com origem ou destino no território
nacional e assegurou a continuidade do serviço universal, garantindo o cumprimento da missão do serviço público
das administrações postais.
Através do Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de Novembro, foram definidas as bases de concessão à Empresa do
Serviço Postal Universal que deram origem ao contrato de concessão assinado em 1 de Setembro de 2000. De
acordo com o referido contrato, constitui objecto da concessão o estabelecimento, gestão e exploração da rede
postal pública e a prestação de diversos serviços postais reservados e não reservados, definidos nesse mesmo
contrato. O contrato tem uma vigência inicial de 30 anos, passível de renovação por períodos sucessivos de 15
anos. Nos termos do diploma supra referido, como contrapartida da concessão, a Empresa está obrigada a pagar
anualmente ao Estado Português, a título de renda, o valor correspondente a 1% da receita bruta de exploração
dos serviços objecto da concessão prestados em regime de exclusividade.
O Decreto-Lei n.º 112/2006, de 9 de Junho, veio alterar as bases da concessão do serviço postal universal,
cometendo à concessionária o serviço público caixa electrónica postal e adaptando o contrato de concessão ao
ambiente regulamentar do sector postal conferindo-lhe o grau de flexibilidade necessário ao exercício da actividade
da concessionária, num sector em liberalização cada vez mais dinâmico e competitivo. A alteração ao contrato de
concessão foi celebrada em 26 de Julho de 2006.
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade. As notas
cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à Empresa, ou a sua apresentação não é
relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.
As demonstrações financeiras anexas referem-se à actividade da Empresa em termos individuais e não
consolidados. A Empresa preparou igualmente demonstrações financeiras consolidadas, as quais são
apresentadas em separado.
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3.

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos
livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os princípios de contabilidade
geralmente aceites em Portugal.
Estas demonstrações financeiras individuais foram preparadas nos termos legais. Embora os investimentos
financeiros tenham sido registados pelo método da equivalência patrimonial, o que está de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, estas demonstrações financeiras não incluem o
efeito da consolidação integral de activos, passivos, proveitos e custos, o que será efectuado em
demonstrações financeiras consolidadas a preparar e apresentar em separado, as quais reflectem,
relativamente às contas individuais, as seguintes diferenças:
Aumentos/
(Diminuições)
Total do activo líquido
Total do passivo (excluindo interesses minoritários):
Total de proveitos

31.108.243
30.190.757
154.296.685

Na Nota 16 é apresentada informação financeira relativa às empresas do grupo e associadas.
Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os
seguintes:
a) Imobilizações incorpóreas
As imobilizações incorpóreas, que compreendem essencialmente despesas com patentes, licenças e
outros direitos de uso e estudos técnicos, encontram-se registadas ao custo e são amortizadas pelo
método das quotas constantes durante um período que varia entre 3 e 5 anos. Adicionalmente, as
imobilizações incorpóreas compreendem os trespasses decorrentes de aquisição de partes de capital em
empresas participadas, os quais são amortizados pelo método das quotas constantes durante um período
de 5 anos, excepto no caso da Tourline Express Mensajería, SLU, adquirida em 2005, em que o trespasse
é amortizado por um período de 20 anos e, nos casos resultantes da aquisição de participações
financeiras a empresas associadas, os quais são integralmente amortizados no ano em que são gerados
na percentagem gerada dentro do grupo.
b) Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas adquiridas até 31 de Dezembro de 1996, e com mais de cinco anos de vida
útil, àquela data, encontram-se registadas ao custo de aquisição, reavaliado ao abrigo do Decreto-Lei n.º
31/98 de 11 de Fevereiro. As restantes imobilizações corpóreas adquiridas antes daquela data encontramse registadas ao custo de aquisição, reavaliado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 264/92, de 24 de Novembro.
As imobilizações corpóreas adquiridas após 31 de Dezembro de 1996 encontram-se registadas ao custo
de aquisição.
As amortizações são calculadas pelo método de quotas constantes. As imobilizações corpóreas adquiridas
até 31 de Dezembro de 1988 são amortizadas utilizando-se as taxas fixadas pelo Despacho de 11 de Maio
de 1976 e homologadas pelos Ministros das Finanças e dos Transportes e Comunicações, aplicando-se,
nos casos omissos, as taxas previstas na legislação geral portuguesa. A partir de 1 de Janeiro de 1989, a
Empresa passou a utilizar as taxas anuais indicadas no Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro,
que correspondem às seguintes vidas úteis estimadas:
Anos
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

10 – 50
8 – 10
4–7
4
3 – 10
5 – 10

Com a entrada em vigor do manual de políticas e procedimentos contabilísticos e orçamentais do grupo
CTT, foi alterado o período de amortização de obras em edifícios próprios de 50 para 12 anos.
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Em resultado da alteração ao contrato de concessão ocorrida em 26 de Julho de 2006 (Nota Introdutória),
no termo da concessão, revertem, gratuita e automaticamente para o concedente, os bens dos domínios
público e privado do Estado, sendo que, nos termos do contrato anterior, revertiam para o Estado todos os
bens afectos à concessão. Sendo a rede postal propriedade exclusiva dos CTT, não estando portanto
integrada no domínio público, reverterão para a posse do Estado apenas os bens que ao Estado
pertençam, pelo que no fim da concessão os CTT continuarão na posse dos bens que integram o seu
património. O Conselho de Administração, suportado nos seus assessores jurídicos, entende que o activo
dos CTT não inclui qualquer bem do domínio público ou privado do Estado.
Uma parte (40%) do aumento das amortizações anuais resultante das reavaliações efectuadas, não é
considerada como custo para efeitos de determinação da matéria colectável em sede de Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC).
c) Locação financeira
Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as
correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este
método, o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo, a correspondente responsabilidade é
registada no passivo e os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do activo, calculada
conforme descrito na Nota 3.b), são registados como custos na demonstração de resultados do exercício a
que respeitam.
d) Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros em empresas do grupo e associadas são registados pelo método de
equivalência patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição, o
qual foi acrescido ou reduzido da diferença entre esse custo e o valor proporcional à participação nos
capitais próprios dessas empresas, reportado à data de aquisição ou da primeira aplicação do método da
equivalência patrimonial. Aquela diferença é registada na rubrica “Trespasses” e amortizada conforme
descrito na Nota 3.a).
De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são ajustadas
periodicamente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas do grupo e
associadas, por contrapartida de perdas ou ganhos financeiros do exercício. Adicionalmente, os dividendos
recebidos destas empresas são registados como uma diminuição do valor dos investimentos financeiros.
Os restantes investimentos financeiros, incluindo os títulos e outras aplicações
encontram-se registados ao custo de aquisição ou ao valor de mercado, quando mais baixo.

financeiras,

e) Existências
As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo, encontram-se valorizadas ao custo de
aquisição, o qual é inferior ao respectivo valor de mercado, utilizando-se o custo médio como método de
custeio.
Foram constituídos ajustamentos para as existências em que se estima que o valor de realização seja
inferior ao custo de aquisição, quer por obsolescência, quer por baixa rotação.
f) Especialização dos exercícios
As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo
qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do momento em que são
recebidas ou pagas. As diferenças entre as receitas e despesas geradas e os montantes recebidos e pagos
são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos (Nota 51).
g) Pensões e suspensões de contrato de trabalho
Pelo Decreto-Lei n.º 36.610/1947, de 24 de Novembro, foram transferidas para a Administração Geral dos
Correios Telégrafos e Telefones, da Caixa Geral de Aposentações, as responsabilidades com pensões
sem a transmissão das correspondentes reservas matemáticas.
A Empresa, assumiu assim, responsabilidades pelo pagamento de pensões aos empregados admitidos até
14 de Maio de 1992, data da sua transformação em sociedade anónima, e que ao atingirem a idade de
reforma perfizessem cinco anos de serviço efectivo. Em anos anteriores, foi constituído um fundo de
pensões, para onde a Empresa fez contribuições, destinado a financiar estas responsabilidades.
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No exercício de 1998, a Empresa adoptou as disposições da Directriz Contabilística n.º 19, emitida em 21
de Maio de 1997 pela Comissão de Normalização Contabilística, passando a registar estas
responsabilidades no balanço.
O Decreto-Lei n.º 246/2003, de 8 de Outubro, transferiu a responsabilidade dos encargos com as pensões
de aposentação do respectivo pessoal subscritor da Caixa Geral de Aposentações, já aposentado e no
activo, para esta última entidade, com efeitos a 1 de Janeiro de 2003, pelo que o referido diploma legal
extinguiu o Fundo de Pensões do Pessoal dos CTT, S.A.. Como consequência da extinção do fundo, a
Empresa transferiu para a Caixa Geral de Aposentações o valor do respectivo património, reportado a 1 de
Janeiro de 2003, acrescido dos respectivos rendimentos e incrementos de valor até à data da sua efectiva
entrega, em Dezembro de 2003.
No Despacho n.º 65/2006-SETF, de 12 de Janeiro, consta o seguinte, no seu n.º 1: “Reafirma-se o
entendimento de que os CTT – Correios de Portugal, S.A. são responsáveis pela entrega à
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, dos montantes correspondentes às responsabilidades
por serviços passados dos trabalhadores que integraram o quadro da entidade reguladora, existentes à
data da respectiva integração”. Em 2 de Fevereiro de 2006, o Conselho de Administração, em carta dirigida
ao Gabinete do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, reafirmou “não serem os CTT
devedores ao ICP – ANACOM ou a qualquer outra entidade, de qualquer montante a título de
responsabilidades
com
pessoal
oriundo
dos
CTT
e
integrado
no
ICP – ANACOM”.
O Decreto-Lei n.º 246/2003, de 8 de Outubro, vincou de forma expressa o decisivo contributo do Estado
para a insuficiência crónica do Fundo de Pensões dos CTT, jamais ultrapassada, e encerrando
definitivamente a questão da responsabilidade dos CTT por encargos com pensões de aposentação do
pessoal abrangido pelo Estatuto da Aposentação, reverteu-a de novo para a Caixa Geral de Aposentações,
determinando a passagem para esta entidade do património do Fundo. Foram esses mesmos
fundamentos que reiteradamente os CTT invocaram para sustentar a impossibilidade legal de executar o
preceituado no n.º 3 do art.º 28º do Decreto-Lei n.º 283/1989, de 23 de Agosto e, portanto, a inexistência
de qualquer divida ao ICP – ANACOM para fazer face aos encargos com pensões de aposentação de
trabalhadores oriundos dos CTT integrados no quadro de pessoal daquela entidade já depois da
constituição do Fundo de Pensões dos CTT. De acordo com o Decreto-Lei n.º 246/2003, a
responsabilidade por encargos com pensões de aposentação de todos quanto trabalham ou trabalharam,
designadamente os integrados no ICP – ANACOM, nos CTT, abrangidos pelo Estatuto da Aposentação,
cabe na íntegra e em exclusivo à Caixa Geral de Aposentações.
Por despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento tal entendimento mereceu
acolhimento favorável, tendo o ICP-ANACOM sido dotado dos meios financeiros destinados à
regularização dos encargos com pensões de aposentação do pessoal do ICP-ANACOM proveniente dos
CTT.
As responsabilidades pelo pagamento de salários a empregados em regime de libertação do posto de
trabalho, de suspensão de contrato de trabalho, pré-reforma ou equivalentes, são contabilizadas no
momento de passagem do empregado para aqueles regimes. Para o efeito, as responsabilidades são
determinadas anualmente, com base num estudo actuarial, elaborado de acordo com métodos e
pressupostos actuariais considerados apropriados e razoáveis, sendo o valor determinado registado na
rubrica “Provisões para riscos e encargos” (Nota 34), por contrapartida da rubrica de custos com o pessoal
“Saúde e suspensões de contratos de trabalho”.
h)

Subsídios atribuídos para financiamento de imobilizações corpóreas
Os subsídios atribuídos, a fundo perdido, para financiamento de aquisições de imobilizações corpóreas
são registados, como proveitos diferidos, na rubrica de acréscimos e diferimentos e reconhecidos na
demonstração de resultados proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas subsidiadas.

i)

Cuidados de saúde
Conforme descrito na Nota 50, a Empresa assumiu responsabilidades pelo pagamento de cuidados de
saúde a todos os empregados e dependentes admitidos até à data da transformação em sociedade
anónima, 14 de Maio de 1992. Até 1 de Janeiro de 2002, as comparticipações da Empresa nas despesas
de saúde dos empregados (activos e reformados) e membros do respectivo agregado familiar, efectuadas
através do Instituto das Obras Sociais - IOS eram registadas quando ocorriam e as comparticipações
naquelas despesas recebidas do Ministério da Saúde eram registadas na rubrica “Custos com o pessoal”
como uma redução dos custos incorridos, quando do seu efectivo recebimento ou quando existiam
garantias deste se verificar a curto prazo.
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A Empresa adoptou no exercício de 2002 como política contabilística para o reconhecimento das suas
responsabilidades pelo pagamento de cuidados de saúde, os critérios consagrados na Directriz
Contabilística n.º 19, emitida em 21 de Maio de 1997 pela Comissão de Normalização Contabilística,
passando a registar estas responsabilidades no balanço.
Assim, com base num estudo actuarial, elaborado de acordo com métodos e pressupostos actuariais
considerados apropriados e razoáveis, face às condições em presença, foram estimadas as
responsabilidades acumuladas com cuidados de saúde até 1 de Janeiro de 2002, que foram registadas no
passivo. As responsabilidades relativas a empregados reformados naquela data, foram registadas por
contrapartida de capitais próprios e as relativas a empregados no activo, como custos diferidos, a
amortizar durante o período estimado de permanência destes ao serviço da Empresa (estimado em 15,6
anos).
A partir do exercício de 2005, a Empresa passou a diferir os ganhos e perdas resultantes de alterações de
pressupostos actuariais, pelo período estimado de serviço dos seus empregados até à idade da reforma,
conforme previsto no IAS 19 (actualmente estimado em 20,5 anos).
Os custos com cuidados de saúde são registados na rubrica “Custos com o pessoal – encargos sociais”,
por contrapartida da rubrica “Acréscimos de custos” conforme previsto pela Directriz Contabilística n. º 19,
com base em valores estimados e reportados a 31 de Dezembro de 2008.
j)

Impostos diferidos
O imposto sobre o rendimento do exercício, registado nas demonstrações financeiras, foi apurado de
acordo com o preconizado pela Directriz Contabilística n.º 28. Na mensuração do custo relativo aos
impostos sobre o rendimento do exercício, para além do imposto corrente determinado com base no
resultado antes de imposto ajustado de acordo com a legislação fiscal, são também considerados os
efeitos resultantes das diferenças entre o valor contabilístico dos activos e passivos e o correspondente
valor fiscal, originadas no exercício ou decorrentes de exercícios anteriores, bem como o efeito dos
prejuízos reportáveis existentes à data do balanço.
O montante do imposto corrente e dos impostos diferidos, que resulte de transacções ou eventos
reconhecidos em rubricas de capital, é registado directamente nestas rubricas, não afectando o resultado
do exercício.
Tal como estabelecido na referida directriz, são reconhecidos activos por impostos diferidos apenas
quando exista razoável segurança de que estes serão utilizados na redução do resultado tributável futuro,
ou quando existam impostos diferidos passivos cuja reversão seja expectável no mesmo exercício em que
os impostos diferidos activos possam ser utilizados.

l)

Activos e passivos expressos em moeda estrangeira
Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Euros,
utilizando-se as taxas de câmbio vigentes em 31 de Dezembro de 2008, publicadas pelo Banco de
Portugal. No registo das transacções com Operadores Postais estrangeiros, incluindo os de final do ano, o
câmbio DTS utilizado foi o divulgado pelo Banco de Portugal àquela data.
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio
em vigor na data das transacções e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou na data do
balanço, são registadas como proveitos e custos financeiros na demonstração de resultados do exercício.
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m) Ajustamentos de dívidas a receber
Foram constituídos ajustamentos por dívidas a receber com base nas perdas estimadas pela sua não
cobrança.
n) Reconhecimento de receita
Para o reconhecimento de proveitos, a Empresa segue as disposições da Directriz Contabilística Nº 18.
Deste modo:
- Os proveitos relativos às vendas de produtos de merchandising e afectos ao negócio postal são
reconhecidos no momento em que os riscos e vantagens inerentes ao produto são transferidos para o
comprador, o que normalmente ocorre no momento da transacção;
- Os proveitos relativos a prestações de serviços postais são reconhecidos no momento da prestação de
serviço, que os CTT entendem não diferir significativamente do momento em que o cliente solicita o
serviço;
- As comissões por cobranças efectuadas nos balcões dos CTT e por venda de produtos financeiros são
reconhecidas no momento em que a transacção ocorre;
- Os proveitos relativos a apartados são reconhecidos durante o período do contrato do apartado;
- As receitas relativas às recargas de serviços de telecomunicações móveis pré-pagos são diferidas, e
reconhecidas em resultados em função do tráfego efectuado pelo cliente;
- Os proveitos relativos a serviços postais internacionais, bem como os custos correspondentes, são
estimados com base em sondagens e índices acordados com as administrações postais homólogas e
registados em contas provisórias, no mês em que o tráfego ocorre. As diferenças, que normalmente não
são significativas, entre os valores assim estimados, e as contas definitivas, apuradas por acordo com
aquelas administrações, são reconhecidas em resultados quando as contas passam a definitivas.
4.

COTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO EM EUROS
Foram utilizadas as seguintes taxas de câmbio para converter para Euros os activos e passivos expressos em
moeda estrangeira:
31.12.2008
Direito de Saque Especial (DTS)
Dólar dos Estados Unidos (USD)

6.

1,10675
1,3917

IMPOSTOS
A Empresa encontra-se sujeita a impostos sobre os lucros em sede de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas – IRC à taxa normal de 25%, sendo a Derrama fixada a uma taxa máxima de 1,5% do
lucro tributável resultando uma taxa de imposto agregada máxima de 26,5%.
A Empresa é tributada em sede de IRC juntamente com as suas participadas Post Contacto – Correio
Publicitário, Lda. (“Post Contacto”), CTT – Expresso, S.A. (“CTT Expresso”), Mailtec Holding, SGPS, S.A.
(“Mailtec SGPS”), MailTec – Tecnologias de Informação, S.A. (“Mailtec TI”), DSTS – Desenvolvimento e
Integração de Serviços e Tecnologias, S.A. (“DSTS”), Equipreste – Sociedade Técnica de Serviços, Lda
(“Equipreste”), Payshop Portugal, S.A. (“Payshop”) e CTT GEST – Gestão de Serviços e Equipamentos
Postais, S.A. (“CTT Gest”), pelo regime especial de tributação de grupos de sociedades. As restantes
empresas participadas são tributadas individualmente.
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De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos, excepto quando tenham havido prejuízos fiscais,
tenham sido concedidos benefícios fiscais ou estejam em curso inspecções, reclamações, ou impugnações,
casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. As declarações
fiscais anteriores a 2006 já foram sujeitas a revisão. Os elementos referentes à Segurança Social podem ser
revistos durante um período de cinco anos. O Conselho de Administração entende que eventuais correcções
resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não
terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2008.
Nos termos do artigo 81.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, a Empresa
encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo
mencionado.
Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de seis anos após
a sua ocorrência e susceptíveis de dedução a lucros fiscais gerados durante esse período. Em 31 de
Dezembro de 2008, de acordo com as declarações fiscais entregues e os seus registos, a Empresa deduz
todos os prejuízos fiscais reportados do ano 2002.
A Empresa decidiu candidatar diversos projectos de investigação e desenvolvimento à Agência de Inovação
(AdI) no âmbito do programa SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento
Empresarial relativos ao ano de 2008 no montante total de, aproximadamente, 11.750.000 Euros.
Se os projectos apresentados forem todos aceites pela AdI o impacto expectável de benefício fiscal a deduzir
à colecta ascenderá a, aproximadamente, 2.350.000 Euros.
Dado que aquelas candidaturas estão ainda em fase de preparação, e desconhecendo-se o valor dos
incentivos que possam vir a ser obtidos, estes não foram considerados no cálculo do imposto do exercício.
Nos termos da Directriz Contabilística nº 28, a Empresa tem registado os impostos diferidos resultantes dos
prejuízos fiscais reportáveis, bem como das diferenças temporais entre o resultado contabilístico e o fiscal.
Os referidos activos por impostos diferidos estão essencialmente relacionados com despesas incorridas com
os cuidados de saúde.
A reconciliação da taxa de imposto é como segue:
Resultados antes de impostos
Taxa nominal de imposto

26,5%

Imposto esperado

20.143.844

Diferenças permanentes (i)

(2.932.935)

Ajustamentos à colecta (ii)
Imposto sobre o rendimento
Taxa efectiva de imposto
Imposto corrente (Nota 48)
Imposto diferido do exercício
Ganho de eficiência fiscal do grupo
Outros
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76.014.507

650.741
17.861.650
23,50%
1.850.259
16.916.420
(830.029)
(75.000)
17.861.650
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(i) O detalhe das diferenças permanentes vem como segue:
Diferenças
permanentes
(1.336.087)
(510.252)
164.250
(17.290.356)
12.449.286
(4.856.342)
311.822
(11.067.679)
26,5%
(2.932.935)

Beneficios fiscais
Mais-valias contabilísticas
Mais-valias fiscais
Equivalência patrimonial (Nota 45)
Amortizações não aceites como custos fiscais (Nota 10 e 45)
Gratificações de balanço (Nota 40)
Outras situações, líquidas

(ii) Este valor resulta da tributação de certas despesas autonomamente.
O movimento nos impostos diferidos, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, foi como segue:

Saldo
inicial
Impostos diferidos activos:
Prejuízos fiscais reportáveis
Cuidados de saúde
Mais-valias diferidas
Ajustamentos e Provisões
Impostos diferidos passivos:
Reavaliações
Mais-valias suspensas

7.

Constituição

Reversão

Saldo final
(Nota 51)

19.543.738
58.505.905
8.403.108
4.537.727
90.990.478

2.948.655
191.668
3.140.323

(19.543.738)
(806.437)
(20.350.175)

61.454.560
7.596.671
4.729.395
73.780.626

(5.420.770)
(1.171.598)
(6.592.368)
84.398.110

3.140.323

263.406
30.026
293.432
(20.056.743)

(5.157.364)
(1.141.572)
(6.298.936)
67.481.690

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAL
Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o número médio de pessoal foi o seguinte:
2008
Pesso al efectivo do quadro
Pesso al contratado

Relatório e Contas – 2008

2007

12.608
1.269

12.746
1.211

13.877

13.957
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8.

DESPESAS DE INSTALAÇÃO, DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO E PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Em 31 de Dezembro de 2008, estas rubricas tinham a seguinte composição:

Valor
b ruto
Desp esas de instalação
Desp esas de inve stigação e desenvolvimento
Prop riedade indu strial e outros direitos:
Licenças
Marcas e patentes
Outros direitos

9.

Amortizações
acumuladas

Valor
líqu ido

42.726

(42.72 6)

-

3 .139.843

(1.787.10 0)

1.3 52.743

1 .720.081
756.480
712.763
3 .189.324
6 .371.893

(1.720.08 1)
(672.92 7)
(310.35 5)
(2.703.36 3)
(4.533.18 9)

83.553
4 02.408
4 85.961
1.8 38.704

AMORTIZAÇÃO DOS TRESPASSES
O trespasse apurado na aquisição da Tourline Express Mensajería, SLU é amortizado num prazo de 20 anos
considerando, quer o carácter estratégico desta participação para a actividade de longo prazo da Empresa,
quer as perspectivas de evolução da actividade desta participada.

10. MOVIMENTO DO ACTIVO IMOBILIZADO
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, o movimento ocorrido no valor de custo das
imobilizações incorpóreas, imobilizações corpóreas e investimentos financeiros, foi o seguinte:
Activo bruto
Saldo
Rubricas

Abates e

inicial

Aumentos

diminuições

Alienações

Transferências

Regularizações

Recebimento

Equivalência

Saldo

(Nota 34)

de dividendos

patrimonial

final

Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação

42.726

-

Despesas de investigação e de desenvolvimento

1.980.460

1.159.383

-

-

-

-

-

-

3.139.843

Propriedade industrial e outros direitos

3.173.943

15.381

-

-

-

-

-

-

3.189.324

-

-

-

84.751.777

-

-

2.637.723

-

-

93.761.393

Trespasses
Outras imobilizações incopóreas

84.751.777

-

-

-

-

-

-

-

2.637.723

-

-

-

-

92.586.629

1.174.764

-

-

-

-

-

-

-

42.726

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais

38.665.813

11.559

-

(267.008)

-

-

38.410.364

Edifícios e outras construções

339.185.828

1.393.807

-

(885.308)

3.568.081

-

-

-

343.262.408

98.681.798

391.875

(3.459)

-

30.444

-

-

-

99.100.658

126.374

Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Imobilizado não afecto à exploração
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

31.515.712

-

-

(1.833)

(2.682.792)

-

-

-

-

338.646

15.063

-

-

-

-

-

-

353.709

119.710.696

10.793.277

(7.248)

-

1.259.109

-

-

-

131.755.834

28.957.461

675.277

1.551.656

(460.436)

-

(897.214)

-

-

-

869.283

15.055.465

239.167

(287)

-

447.393

-

-

-

15.741.738

4.866.471

1.269.668

(105.683)

-

(3.568.081)

-

-

-

2.462.375

629.607

1.194.433

-

-

(839.732)

-

-

-

984.308

649.325.313

16.986.879

(578.946)

(3.835.108)

-

-

-

-

661.898.138

49.645.998

-

5.000.000

Investimentos financeiros:
Partes capital em empresas do grupo

52.505

-

(3.003.551)

(15.150.170)

17.136.847

53.681.629

1.374.943

8

(165.658)

-

-

-

(28.866)

153.509

1.333.936

Partes de capital em outras empresas

73.300

3.410

-

-

-

-

-

-

Títulos e outras aplicações financeiras

237

-

-

-

-

-

-

-

237

6.745.793

-

(49.740)

-

(5.000.000)

-

-

-

1.696.053

57.840.271

55.923

(215.398)

-

-

(3.003.551)

(15.179.036)

17.290.356

56.788.565

799.752.213

18.217.566

(794.344)

(3.835.108)

-

(3.003.551)

(15.179.036)

17.290.356

812.448.096

Partes de capital em empresas associadas

Outros empréstimos concedidos

76.710

O saldo da rubrica “Edifícios e outras construções” inclui 20.684.481 Euros, relativos a imóveis em copropriedade com a PT Comunicações, S.A..
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A rubrica de imobilizações em curso inclui, essencialmente, obras de remodelação de estações de correio e
centros de distribuição postal e o custo de aquisição de um edifício em Celorico de Basto pelo valor aproximado
de 400.000 Euros, que se encontra a beneficiar de obras de adaptação.
A redução verificada na rubrica “Edifícios e outras Construções”, respeita à alienação de 4 edifícios e 1 terreno,
pelo valor global de 1.000.000 Euros, na qual foi apurada uma mais-valia no valor de, aproximadamente,
300.000 Euros.
A redução da rubrica “Equipamento de Transporte” respeita essencialmente à alienação de 8 viaturas à
Rentilusa, no âmbito de um contrato celebrado para a renovação da frota automóvel, a qual passará a estar
em regime de aluguer operacional, bem como à venda de 64 viaturas e 59 motociclos à empresa
Leiloatlântico (o valor de alienação das viaturas e motociclos foi de 175.000 Euros).
O aumento na rubrica de “Equipamento Administrativo”, refere-se à aquisição de parte do sistema “Track &
Trace” à CTT Expresso, no valor de 6.500.000 Euros, aquisição de sistemas de prevenção e segurança
(1.400.000 Euros) e equipamento informático, tanto ao nível de software (aproximadamente 2.500.000 Euros)
como de hardware (aproximadamente 1.500.000 Euros).
O aumento das rubricas “Terrenos e Edifícios”, para além das obras de remodelação em estações de correio
e centros de distribuição, inclui a aquisição de um novo imóvel cujo valor ascende a cerca de 45.000 Euros,
bem como à capitalização de obras efectuadas entre 2006 e 2008 e concluídas no presente exercício, no
edifício sito em Sacavém (Quinta do Pinheiro de Fora), destinado ao tratamento do correio empresarial, no
valor de, aproximadamente, 2.500.000 Euros.
O aumento da rubrica “Despesas de Investigação e Desenvolvimento”, refere-se à capitalização dos custos
internos (trabalhos para a própria empresa), relativos ao projecto Track & Trace.
Em 31 de Dezembro de 2008, os trespasses (líquidos de amortizações acumuladas), tinham a seguinte
composição:
Tourline
Mailtec, SGPS
EAD
Payshop
Outros

20.671.985
7.224.872
1.082.015
406.101
74.484
29.459.457

O Conselho de Administração entende, suportado em projecções financeiras actualizadas, preparadas com
base em pressupostos prudentes, razoáveis e coerentes, que os trespasses apurados na aquisição das
participações financeiras acima indicadas são realizáveis na totalidade. À excepção do trespasse apurado na
aquisição da Tourline, que como antes referido é amortizado em 20 anos, todos os restantes trespasses são
amortizados em cinco anos.
Os dividendos atribuídos têm a seguinte composição:

PostContacto
CTT Expresso
Paysh op
Mailtec, SGPS
EAD
DSTS
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2.774.172
6.000.000
3.321.047
2.953.225
101.726
28.866
15.179.036
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A regularização de 3.003.551 Euros, resulta da utilização da provisão anteriormente registada para o capital
próprio negativo da CTT Gest, em resultado do aumento de capital por conversão de créditos de 5.000.000
Euros realizado durante o exercício.
Decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial aos investimentos financeiros em empresas do
grupo e associadas em 31 de Dezembro de 2008, registaram-se os seguintes movimentos:
Ganhos em empresas

Perdas em empresas

do grupo e associadas

do grupo e associadas

(Nota 45)

(Nota 45)

Post Contacto

2.666.724

-

CTT Expresso

7.366.536

-

Payshop

3.754.692

-

Mailtec, SGPS

1.442.266

-

CTT Gest

1.916.490
30.850

-

Mailtec, TI

98.870

-

Multicert

23.789
-

-

DSTS

Tourline

-

(243.589)

233.728

-

17.533.945

(243.589)

EAD

O movimento ocorrido nas rubricas de amortizações acumuladas e ajustamentos para investimentos
financeiros, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 foi o seguinte:

Amortizações acumuladas e ajustamentos
Saldo
Rubricas

inicial

Abates e
Reforços

Saldo

Diminuições

Alienações

Regularizações

final

Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Trespasses
Outras imobilizações incorpóreas

42.726

-

-

-

-

42.726

810.445

976.655

-

-

-

1.787.100

2.656.856

46.507

-

-

-

2.703.363

42.843.034

12.449.286

-

-

-

55.292.320

2.190.015

174.349

-

-

-

2.364.364

48.543.076

13.646.797

-

-

-

62.189.873

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais

3.170.594

-

-

(4.594)

-

3.166.000

149.072.738

8.433.675

-

(406.017)

(47.587)

157.052.809

Equipamento básico

86.358.951

3.079.729

(3.042)

-

18.376

89.454.014

Equipamento de transporte

28.104.474

1.045.488

(917)

(2.681.875)

-

26.467.170

338.573

3.790

-

-

-

342.363

112.324.112

8.097.103

(5.542)

-

61

120.415.734

Edifícios e outras construções

Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

13.136.939

532.630

-

-

6.756

13.676.325

392.506.381

21.192.415

(9.501)

(3.092.486)

(22.394)

410.574.415

1.745.793

-

(49.740)

-

-

1.696.053

1.745.793

-

(49.740)

-

-

1.696.053

442.795.250

34.839.212

(59.241)

(3.092.486)

(22.394)

474.460.341

Investimentos financeiros:
Outros empréstimos concedidos

Os reforços de amortizações estão substancialmente influenciados pela amortização de “trespasses” no valor
de 12.449.286 Euros (Nota 45).
12. BASES LEGAIS DAS REAVALIAÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
A Empresa procedeu em anos anteriores à reavaliação das suas imobilizações corpóreas ao abrigo da
legislação aplicável, nomeadamente:
-

138

Decreto-Lei 430/78, de 27 de Dezembro
Decreto-Lei 219/82, de 2 de Junho
Decreto-Lei 399-G/84, de 28 de Dezembro
Decreto-Lei 118-B/86, de 27 de Maio
Decreto-Lei 111/88, de 2 de Abril
Decreto-Lei 49/91, de 25 de Janeiro
Decreto-Lei 264/92, de 24 de Novembro
Decreto-Lei 31/98, de 11 de Fevereiro
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13. REAVALIAÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
O detalhe dos custos históricos de aquisição das imobilizações corpóreas e correspondente reavaliação,
líquidos de amortizações acumuladas em 31 de Dezembro de 2008, é o seguinte:

Rubricas

Custo

Reaval iações

Custo

históricos líquido

líq uidas

reavaliado

Imobi lizações co rpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

13.453.134
137.619.965

21.791 .230
48.589 .634

Equipamento bá sico

9.581.871

64 .773

9.646.644

Equipamento de transporte

2.490.291

-

2.490.291

Ferramentas e utensílios
Equipamento ad ministrativo
Outras imobilizações corpóreas

35.244.364
186.209.599

11.346

-

11.346

11.340.100
2.065.413

-

11.340.100
2.065.413

176.562.120

70.445 .637

247.007.757

Como resultado das reavaliações efectuadas em anos anteriores, a matéria colectável de anos futuros em
sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas será aumentada em, aproximadamente,
19.462.000 Euros (Nota 6).
15. LOCAÇÃO FINANCEIRA
Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a Empresa mantém os seguintes bens em regime
de locação financeira:
Custo
Terrenos
Edifícios

Amortização

2008
Líquido

2 007
Líquido

1.970.06 7
5.910.20 1

82 7.429

1.970.067
5.082.772

1.970.067
5.200.976

7.880.26 8

82 7.429

7.052.839

7.171.043

Em 31 de Dezembro de 2008, as responsabilidades da empresa por rendas vincendas de locação financeira,
incluindo capital e juros ascendem a 5.252.500 Euros e vencem-se nos próximos exercícios, como segue:
Capital
2009
2010
2011
2012
2013 e seguintes
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Juro s

Total

37 4.258

185.588

559.846

39 1.509
40 9.557
42 8.435
2.67 6.848

168.341
150.290
131.408
336.266

559.850
559.847
559.843
3.013.114

3.90 6.349
4.28 0.607

786.305
971.893

4.692.654
5.252.500

139

CTT – Correios de Portugal, S.A.

16. EMPRESAS DO GRUPO, ASSOCIADAS E PARTICIPADAS
Em 31 de Dezembro de 2008, os dados relativos às empresas do grupo, associadas e participadas eram os
seguintes:
a) Empresas do grupo
Descrição
Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.
CTT - Expresso, S.A.
CTT - Gestão de Serviç os e Equipamentos Postais, S.A.

Sede

Activo

Lisboa
S. J ulião do Tojal

Capital

5.231.028
54.115.297

250.000
5.000.000

Capitais
próprios

Proveitos
totais

3.340.381
26.651.114

14.025.960
99.513.756

Resultado
líquido

Investimento
(Nota 10)

%

2.807.079
7.366.536

95
100

3.173.361
26.651.114

Lisboa

13.962.930

1.600.000

3.912.939

9.293.860

1.916.490

100

3.912.939

Payshop Portugal, S.A.
Mailtec Holding, SGPS, S.A.

Lisboa
Amadora

10.050.716
6.744.418

1.500.000
3.035.671

5.925.457
6.598.833

14.128.656
1.725.957

3.754.692
1.442.266

100
100

5.925.457
6.598.833

Tourline Express Mensajeria, SLU
EAD - Empresa de Arquivo de Documentaç ão, S.A.

Barcelona
Palmela

25.917.737
4.574.167

1.000.000
950.000

6.464.991
1.872.420

59.895.306
4.864.318

-243.589
458.291

100
51

6.464.991
954.934
53.681.629

As demonstrações financeiras dos CTT – Gestão de Serviços e Equipamentos Postais, S.A. reflectem
ajustamentos extra contabilísticos, para efeitos da aplicação do método da equivalência patrimonial, para
anulação de resultados gerados dentro do grupo.
De igual modo as demonstrações financeiras da Tourline Express Mensajeria, S.L.U. foram sujeitas a
ajustamentos de forma a serem aderentes aos princípios contabilísticos definidos no Grupo e ao Plano Oficial
de Contabilidade Português.
b) Empresas associadas
Descrição
Multicert - Serviços de Certificação Electrónica, SA

Sede

Activo

Capitais
próprios

Capital

Proveitos
totais

Resultado
líquido

%

Investimento
(Nota 10)

Lisboa

3.201.422

2.250.000

1.799.086

2.353.735

118.945

20

359.817

Mailtec - Tecnologias de Informação, SA

Amadora

10.148.923

751.800

4.895.374

22.316.260

558.728

17,695

866.263

DSTS - Desenv. e Integração de Serv. e Tecnologias, SA

Amadora

2.089.134

131.250

1.078.478

5.216.180

308.479

10

107.856
1.333.936

A Empresa CTT IMO – Desenvolvimento de Projectos, Construção e Manutenção de Imóveis,
anteriormente detida (directa e indirectamente) pelos CTT em 50% foi liquidada em 28 de Março de 2008.
As informações supra referidas relativas às empresas do grupo e associadas, foram extraídas das
respectivas demonstrações financeiras, em 31 de Dezembro de 2008, tendo sido efectuada a valorização
dos investimentos financeiros, pelo método da equivalência patrimonial, sempre que a participação da
Empresa, directa ou indirecta, seja igual ou superior a 20%.
c) Empresas participadas
Descrição
IPC - Internac ional Post Corporation
EUROGIRO NETWORK

Sede

Investimento
(Nota 10)

Bruxelas - BÉLGICA

6.157

Copenhaga - DINAMARCA

70.553
76.710

As participações financeiras em empresas participadas estão registadas ao custo de aquisição. Em
31 de Dezembro de 2008 não se encontrava disponível informação financeira actualizada destas
empresas, embora se entenda que esse custo é inferior ao correspondente valor de mercado.
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d) Agrupamentos complementares de empresas (“ACE’s”)
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, a Empresa constituiu dois ACE’s, com a IBM, e
com a PT Prime, S.A., denominados “Ti-Post Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.” e “Postal
Network – Prestação de Serviços de Gestão de Infra-estruturas de Comunicações, A.C.E.”,
respectivamente, detendo uma participação de 49% em cada um deles. Adicionalmente, a Empresa
celebrou contratos de outsourcing com aqueles ACE’s. Não se encontram disponíveis as demonstrações
financeiras daqueles ACE’s em 31 de Dezembro de 2008. Contudo, o Conselho de Administração
considera que desta situação não resultarão impactos materialmente relevantes sobre as demonstrações
financeiras dos CTT em 31 de Dezembro de 2008.
e)

Outros empréstimos concedidos
Em 31 de Dezembro de 2008, esta rubrica tem a seguinte composição:
INESC

1.696.053
------------(1.696.053)
------------===

Ajustamentos

f)

Saldos e transacções com empresas do grupo e associadas
Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e as transacções efectuadas com empresas do grupo e
associadas no exercício findo naquela data, são os seguintes:

Denominação

Clientes,
conta corrente

Post Contacto
CTT Expresso
Payshop
Mailtec, SGPS
CTT Gest
DSTS
Mailtec, TI
Equipreste
Multicert
Tourline
Tipost
Postal Network
EAD

Fornecedores
conta corrente

Empresas
do Grupo
Saldos devedores

Empresas
do Grupo
Saldos credores

Outros
devedores
(Nota 49)

Outros
credores
(Nota 49)

Fornecimentos e
serviços externos

Proveitos
suplementares

Outros proveitos
operacionais

Proveitos
financeiros

2.365
52.963
18.139
24
644
6.448
10.658
2.678
36.629
514

2.616
25.273
2.675
-

936.743
2.691.475
1.327.721
97.883
464
241.966
5.200.000
-

303.891
193.509
-

346.321
4.043.791
94.464
8.655.548
154.566
96
511.527
17.367

7.385
9.329.486
121.072
2.905.757
390.562
830.576
569.013
6.067

271.236
14.152.556
653.790
8.082.190
1.987.128
2.670.938
2.823.068
148.288
34.599
44.759

4.517.714
18.436.217
744.044
851.882
691
1.159.061
15.972
340
507.448
31.926
206.286
102.223

557.283
-

189.943
-

131.063

30.563

10.496.253

497.400

13.823.681

14.159.917

30.868.552

26.573.806

557.283

189.943

Os saldos devedores da rubrica “Empresas do grupo” incluem 4.798.853 Euros, relativos a imposto sobre o
rendimento, pela utilização de prejuízos fiscais da Empresa, ao abrigo do regime especial de tributação de
grupos de sociedades.
21. AJUSTAMENTOS
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, realizaram-se os seguintes ajustamentos nas rubricas
do activo circulante:

Saldo
inicial

Reforço

Reversão

Transferências

Saldo

(Nota 34)

final

Existências:
Mercadorias
Matérias primas

709.206

1.595.371

-

2.304.577

1.272.102

-

(92.625)

-

-

1.179.477

1.981.308

1.595.371

(92.625)

-

3.484.054

Dívidas de terceiros:
Clientes de cobrança duvidosa

8.732.717

-

(472.200)

-

8.260.517

Outros devedores

7.081.750

1.341.824

(1.521.478)

3.684.573

10.586.669

15.814.467

1.341.824

(1.993.678)

3.684.573

18.847.186

17.795.775

2.937.195

(2.086.303)

3.684.573

22.331.240
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23. DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA
Em 31 de Dezembro de 2008, existiam dívidas classificadas como de cobrança duvidosa de
18.847.186 Euros, as quais foram ajustadas com base nas perdas, totais ou parciais, estimadas na sua
realização.
25.

DÍVIDAS ACTIVAS E PASSIVAS COM O PESSOAL
Em 31 de Dezembro de 2008, a Empresa tinha as seguintes dívidas activas com o pessoal (Nota 49):
Saldos devedores:
Instituto das Obras Sociais (IOS)
Adiantamentos para a c ompra de motoc iclos
Outros

2.960.194
1.066.701
848.202
4.875.097

Saldos credores :
Outros

2.228
2.228

A rubrica Instituto das Obras Sociais (“IOS”) inclui despesas pagas pela Empresa, por conta do pessoal, no
conjunto dos benefícios concedidos no âmbito das Obras Sociais (Nota 49).
31.

COMPROMISSOS FINANCEIROS NÃO EVIDENCIADOS NO BALANÇO
Em 31 de Dezembro de 2008, com referência à associada Tourline Express Mensajería, SLU foram assumidos
compromissos financeiros (cartas de conforto) detalhados como segue:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Caixa D' Estalvis de Catalunya
Banco Sabadell, S.A.
Banco Espírito Santo, S.A.

2.864.628
2.150.000
2.000.000
1.000.000
8.014.628

32. GARANTIAS PRESTADAS
Em 31 de Dezembro de 2008, a Empresa tinha prestado garantias bancárias a terceiros, como segue:
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

de Tribunais
de Câmaras Municipais
do Governo Civil de Lisboa
da Alfândega do Porto
dos Correios da Sérvia
do Ins tituto de Infra-Estruturas Rodoviárias
da Direcção Regional Contencioso Administrativo Lisboa
da Portugal Telecom
dos Correios do Chile
do Ins tituto de Gestão Financeira da Segurança Soc ial
do IFADAP

1.385.397
157.893
99.532
74.820
60.000
55.000
49.880
16.657
14.897
6.857
1.746
1.922.679
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34. MOVIMENTO OCORRIDO NAS PROVISÕES
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, realizaram-se os seguintes movimentos nas contas de
provisões:
Saldo
inicial
Provisões para processos judiciais em curso

Reforços

7.338.327

Reduções

Transferências

Saldo

(Nota 46)

(Nota 10 e 21)

final

311.593

-

-

7.649.920

Outras provisões:
Investimentos financeiros
Outras provisões

3.826.547

-

(822.996)

(3.003.551)

-

24.170.946

3.158.565

(3.198.133)

(3.684.573)

20.446.805

35.335.820

3.470.158

(4.021.129)

(6.688.124)

28.096.725

As reduções foram registadas por contrapartida das seguintes rubricas:
Reversão de provisões (Nota 46)

3.256.512

Custos com o pessoal

764.617
4.021.129

As “Outras provisões” destinam-se a fazer face a responsabilidades decorrentes da actividade da Empresa,
estando incluído o registo da responsabilidade por salários futuros até à idade da reforma de colaboradores
que se encontram na situação de ”libertação do posto de trabalho” e na situação de “pessoal a recolocar”. Em
31 de Dezembro de 2008 este montante ascende a 13.749.726 Euros que foi determinado por um estudo
actuarial realizado por uma entidade independente, que utilizou o método de Unidade de Crédito Projectada e
os seguintes pressupostos actuariais:
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto
Taxa de crescimento salarial

5,0%
3,0%

Pressupostos demográficos:
Tábua de mortalidade
Data de admissão: Data referente à data de diuturnidade
Outros Pressupostos
Idade normal de reforma: de acordo com a Lei Nº60/2005 de 20 de Dezembro

TV 88/90

36. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL
Em 31 de Dezembro de 2008 o capital da Empresa era composto por 17.500.000 acções com o valor nominal
de 4,99 Euros cada, sendo detido na totalidade pelo Estado e encontrando-se totalmente realizado.
40. MOVIMENTOS NAS RUBRICAS DE CAPITAL PRÓPRIO
O movimento ocorrido nas rubricas de capital próprio no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 foi como
segue:
Rubricas
Capital social
Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas
Reservas de reavaliação
Reserva legal
Reservas livres
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício

Saldo
inicial
87.325.000
19.380.766
68.562.952
3.346.219
972.047
72.743.330
252.330.314

Aplicação de
resultados
3.637.167
5.867.899
187.258
(72.743.330)
(63.051.006)

Aumentos
31.979
58.152.857
58.184.836

Transferências
1.857.924
(2.410.544)
552.620
-

Saldo
final
87.325.000
21.270.669
66.152.408
6.983.386
5.867.899
1.711.925
58.152.857
247.464.144

Ajustamentos de partes de capital: A transferência de 1.857.924 Euros respeita essencialmente aos lucros não
distribuídos de participadas do exercício de 2007.
Reservas de reavaliação: Esta rubrica resulta da reavaliação do imobilizado corpóreo efectuada nos termos da
legislação aplicável (Nota 13). De acordo com a legislação vigente e as práticas contabilísticas seguidas em
Portugal, estas reservas não são distribuíveis aos accionistas podendo apenas, em determinadas
circunstâncias, ser utilizadas em futuros aumentos do capital ou na cobertura de resultados transitados
negativos. Pode ser movimentada de acordo com a seguinte ordem de prioridades:
i)

para corrigir as situações em que o valor líquido contabilístico dos elementos reavaliados exceder, à data
da reavaliação, o seu valor real actual,

ii)

para cobertura de prejuízos acumulados até à data a que se reporta a reavaliação, inclusive, e
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iii)

para incorporação no capital social, na parte remanescente, sendo que o valor resultante da reavaliação
efectuada nos termos do Decreto-Lei nº. 31/98 (de acordo com o seu artº. 5º.), apenas poderá ser
movimentado quando a reserva se considerar realizada, total ou parcialmente, nos termos da
regulamentação contabilística aplicável. Esta questão é omissa nos Decretos-lei que permitiram as
reavaliações anteriores.

As transferências verificadas na rubrica de reservas de reavaliação referem-se à reversão de impostos
diferidos originados em reavaliações de bens alienados durante o período, registada por contrapartida de
resultados transitados, e à transferência para resultados da parcela da reserva realizada durante o período.
Reserva legal: A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser
destinado ao reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é
distribuível a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos
depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.
Reservas Livres : Esta rubrica regista os lucros transferidos para reservas que não sejam impostas pela lei ou
pelos estatutos, nem sejam constituídas de acordo com contratos firmados pela Empresa ou para registar a
reavaliação do imobilizado
Aplicação de resultados: Em Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008, foi deliberado aplicar o resultado
líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 como segue:
Dividendos
Reserva legal
Reservas livres
Distribuição aos empregados

58.194.664
3.637.167
5.867.899
5.043.600
72.743.330

Contudo da verba aprovada em Assembleia Geral apenas foram distribuídos aos trabalhadores, de acordo
com o critério definido pelo Conselho de Administração, 4.856.342 Euros, tendo o remanescente sido
transferido para Resultados transitados.
41. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS
O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 foi
determinado como segue:

Mercadorias
Existências inic iais
Compras
Ofertas de existênc ias
Regularizaç ões de existênc ias (Nota 46)
Existências finais

5.977.710
13.685.177
(111.864)
(118.161)
(7.290.342)
12.142.520

Matérias -primas
subsidiárias
e de consumo
4.533.214
4.438.380
(23.180)
(182.264)
(5.423.126)
3.343.024

43. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
As remunerações relativas aos membros dos órgãos sociais no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008
foram respectivamente:
Conselho de Administração
ROC - Revisor Oficial de Contas
Conselho Fiscal
Mesa da Assembleia Geral

893.750
109.530
72.386
1.260
1.076.926

Adicionalmente, ao Comité de Estratégia, órgão estatutário, criado na Assembleia Geral de 28 de Abril de
2008, que é um órgão consultivo do Conselho de Administração e não um órgão social, foi pago o montante
de 77.923 Euros.
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44. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR ACTIVIDADE E MERCADOS GEOGRÁFICOS
As vendas e prestações de serviços no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 distribuem-se da seguinte
forma:
Serviços
financeiros
postais

Correios

Vendas:
Mercado interno
Mercado externo
Prestações de serviços:
Mercado interno
Mercado externo

-

Outros
serviços

Total

-

19.420.465
747.838
20.168.303

2.127.933
2.127.933

21.548.398
747.838
22.296.236

43.118.270
358.825
43.477.095
43.477.095

558.832.197
19.280.510
578.112.707
598.281.010

4.113.109
4.113.109
6.241.042

606.063.576
19.639.335
625.702.911
647.999.147

A rubrica “Outros Serviços” inclui, entre outros, as prestações de serviços relativos à Via CTT, MailManager e
Phone-ix.
45. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINANCEIROS
Os resultados financeiros, dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, têm a seguinte
composição:

Custos e perdas:
Amortização de trespasses (Nota 10)
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Juros suportados
Perdas em empresas do grupo e associadas (Nota 10)
Outros custos e perdas financeiros

Resultados financeiros

Proveitos e ganhos:
Juros obtidos
Ganhos em empresas do grupo e associadas (Nota 10)
Diferenças de câmbio favoráveis
Descontos de pronto pagamento obtidos
Reversão ajustamentos de investimentos financeiros
Outros proveitos e ganhos financeiros
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2008

2007

12.449.286
518.225
710.411
243.589
601.952
14.523.463

12.449.287
1.136.745
997.141
7.595
496.327
15.087.095

21.370.181

13.193.377

35.893.644

28.280.472

17.362.803
17.533.945
809.087
117.534
49.740
20.535
35.893.644

12.374.685
14.903.815
943.191
14.577
44.204
28.280.472
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46. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Os resultados extraordinários, dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, têm a seguinte
composição:

2008
Custos e perdas:
Donativos
Dívidas incobráveis
Perdas em existências (Nota 41)
Perdas em imobilizações
Multas e penalidades
Correcções relativas a exercícios anteriores
Aumento de amortizações
Outros custos e perdas extraordinários
Resultados extraordinários

Proveitos e ganhos:
Redução de provisões (Nota 34)
Ganhos em imobilizações (Nota 10 e 51)
Ganhos em existências (Nota 41)
Benefícios de penalidades contratuais
Correcções relativas a exercícios anteriores
Outros proveitos e ganhos extraordinários

2007

1.349.029
435.343
416.594
24.645
49.683
105.513
25.491
688.003
3.094.301

1.395.576
522.236
481.832
155.903
88.491
1.175.424
30
501.255
4.320.747

5.722.851

16.602.918

8.817.152

20.923.665

3.256.512
3.578.056
116.169
18.592
9.285
1.838.538
8.817.152

9.885.788
7.838.589
452.262
29.655
71.313
2.646.058
20.923.665

A rubrica “Ganhos em imobilizações” inclui 3.043.159 Euros, relativos ao reconhecimento da parcela do
exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 de mais-valias diferidas (Nota 51).
A rubrica "Outros proveitos e ganhos extraordinários", em 31 de Dezembro de 2008, tem a seguinte
composição:
IVA - Regularizações de prorata definitivo
Indemnização de danos causados por terc eiros
Excesso da estimativa para impostos
Reconhecimento de proveitos de subsídios "FEDER"
Regularizaç ão de IVA - Afect. real - Refacturação a empresas do grupo
Outros
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904.743
160.150
114.275
35.767
43.770
579.833
1.838.538
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48. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Em 31 de Dezembro de 2008, não existiam dívidas em mora ao Estado e outros Entes Públicos, sendo os
saldos com estas entidades àquela data, como segue:

Saldos devedores
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas:
Pagamentos especiais por conta
Pagamentos especiais por conta - empresas do grupo
Retenções na fonte
Retenções na fonte - empresas do grupo

Saldos credores
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas:
Estimativa de imposto sobre o rendimento (Nota 6)
Estimativa de imposto sobre o rendimento - empresas do grupo
Retenção de Impostos sobre Rendimentos
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Imposto do Selo
Segurança Social
Tributos das Autarquias Locais
Outros

331.000
535.090
3.693.213
274.317
4.833.620

1.850.259
5.957.865
2.374.960
902.467
9.761
4.883.658
511.255
893.857
17.384.082

O saldo credor da rubrica de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas respeita a certas despesas
tributadas autonomamente em IRC, quer da Empresa, quer das suas participadas, nos valores de 637.839
Euros (Nota 6) e 144.731 Euros, respectivamente. Este saldo contém também os valores de Derrama da
Empresa e das suas participadas incluídas no perímetro do Regime Especial de Tributação dos Grupos de
Sociedades (“RETGS”), nos valores de 1.199.518 Euros e 374.274 Euros. Este saldo contém também uma
estimativa de IRC da Empresa no valor de 12.902 Euros relativo a resultados de 2007 não distribuídos aos
trabalhadores em 2008 e a estimativa de IRC das suas participadas no valor de 5.438.860 Euros.
49. OUTROS DEVEDORES E CREDORES
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, estas rubricas tinham a seguinte composição:
Outros devedores (curto, médio e longo prazo):
Empresas do grupo (Nota 16)
Ministério da Saúde
Pessoal (Nota 25)
Instituto da Comunicação Social
Serviços Financeiros Postais
Outros

Outros credores:
Serviços Financeiros Postais
Empresas do Grupo (Nota 16)
Renda de concessão (Nota Introdutória)
Pessoal (Nota 25)
Outros

13.823.681
15.045.534
4.875.097
136.616
6.738.378
7.753.900
48.373.206

261.618.974
14.159.917
3.395.296
2.228
7.210.561
286.386.976

A conta a receber do Ministério da Saúde respeita a comparticipação de encargos de saúde dos exercícios
2000 a 2006, no âmbito do plano de saúde dos CTT (Nota 50). A Empresa no seguimento da cessação
protocolo com o Ministério da Saúde encontra-se em negociação com aquele organismo com vista
esclarecimento de divergências surgidas quanto ao número de beneficiários abrangidos por este plano
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benefícios, de modo a que o pagamento deste saldo seja desbloqueado. Em 31 de Dezembro de 2008 estão
por pagar parte dos valores de 2000 a 2005 e a totalidade das comparticipações relativas ao exercício de
2006. Adicionalmente e conforme previsto na cláusula 3ª. do Acordo de Revogação do Protocolo entre o
Ministério da Saúde e os CTT, S.A. celebrado em 21 de Dezembro de 2006, existe uma dívida de 1.212.851
Euros relativa aos medicamentos pagos às farmácias pela Empresa no 1.º trimestre de 2007 da
responsabilidade do IGIF/Ministério da Saúde.
Têm decorrido reuniões com o IGIF/MS para regularização da situação e o ressarcimento do montante em
dívida de comparticipação do SNS relativa ao período 2000/2006 e dos montantes pagos de medicamentos
por conta do SNS durante o 1º. trimestre de 2007. Em 7 de Janeiro de 2009 foi reconhecida pela
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), entidade que sucedeu ao IGIF, a dívida de 8.504.789
Euros relativa às comparticipações do ano de 2006 aos medicamentos suportados no 1º. trimestre de 2007 a
pagar em duas prestações iguais de 4.252.394,66 Euros, já liquidadas em 18 de Fevereiro e 19 de Março de
2009. Para análise do restante montante em dívida foi acordado criar um grupo de trabalho misto entre a
ACSS e o IOS/CTT. O Conselho de Administração está convicto que, com base na documentação já
preparada pelos CTT, o grupo de trabalho concluirá que todos os valores reclamados pelos CTT, junto do
IGIF, serão reconhecidos e, subsequentemente, recebidos.
A conta a receber do pessoal inclui 2.960.194 Euros (Nota 25) relativos ao adiantamento da parcela de
encargos de saúde suportados pelos empregados dos CTT, e de sua conta, a qual é descontada
mensalmente nas remunerações dos empregados (2.804.069 Euros em 2007). Adicionalmente a rubrica inclui
464.224 Euros relativos a empréstimos concedidos aos empregados para aquisição de motociclos que se
vencem nos anos de 2010 e seguintes.
A conta a receber do Gabinete para Meios da Comunicação Social (Ex. Instituto de Comunicação Social)
respeita aos valores a receber desta entidade por serviços de porte pago.
A rubrica “Outros credores” inclui o valor da renda da concessão devida ao Estado (Direcção Geral do
Tesouro) de 3.395.296 Euros.
O saldo da rubrica “Serviços Financeiros Postais” representa os valores cobrados no último dia útil do
exercício, os quais têm também contrapartida nas disponibilidades apresentadas.
50. CUIDADOS DE SAÚDE
No âmbito do Plano de Saúde, até 31 de Dezembro de 2006, todos os empregados admitidos na Empresa até
à data da sua passagem a sociedade anónima, em 14 de Maio de 1992, incluindo os reformados, não
estavam abrangidos pelos esquemas de assistência e benefícios da Segurança Social, os quais eram
assegurados pelo Instituto das Obras Sociais, nomeadamente, assistência médica, medicamentosa e
hospitalar, meios auxiliares de diagnóstico e serviços de enfermagem, para além de outros benefícios sociais.
Adicionalmente, os empregados admitidos posteriormente àquela data, abrangidos pelos esquemas de
Segurança Social desde que integrem o regime contributivo para o Instituto das Obras Sociais, têm direito
igualmente a usufruir do seu esquema de assistência, e tê-lo-ão posteriormente à data de reforma, desde que
continuem a integrar o regime contributivo específico, ficando pela negociação do AE de 2008 excepcionados
os que entrarem posteriormente a 31 de Dezembro de 2009 depois de passarem à reforma.
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Conforme referido na Nota 3.i), a Empresa adopta as disposições constantes da Directriz Contabilística
n.º 19, de 21 de Maio de 1997, relativamente ao registo das suas responsabilidades pelo pagamento de
cuidados de saúde, excepto no que se refere aos ganhos e perdas actuariais que, desde 2005, são registados
de acordo com o disposto no IAS 19. Para o efeito, são obtidos anualmente estudos actuariais, elaborados por
uma entidade independente e especializada, que utiliza o método denominado por "Projected Unit Credit" e
pressupostos e bases técnicas e actuariais considerados apropriados e razoáveis, face às condições em
presença, os quais, para o estudo reportado a 31 de Dezembro de 2008, foram como segue:
Pressupostos financeiros
Taxa de desconto
Taxa de crescimento salarial
Taxa de inflação
Despesas administrativas (% custos médicos)
Evolução dos custos médicos
Pressupostos demográficos
Tábua de mortalidade
Tábua de invalidez

5,0%
3,0%
2,0%
6,5%
4,5%
TV 88/90
Swiss Re

Percentagem de casados: na data da reforma, invalidez ou morte, 55% dos participantes masculinos irão
incluir o respectivo cônjuge no plano, e 15% dos participantes femininos incluem o cônjuge no plano.
Considerou-se que os homens são três anos mais velhos que as respectivas mulheres.
Número de filhos: na data da reforma, invalidez ou morte, os participantes casados terão 1,5 filhos.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, a Empresa alterou a metodologia de contabilização,
passando a diferir e a amortizar os ganhos ou perdas actuariais, por um prazo igual ao tempo de serviço futuro
médio da população activa, sendo que todos os anos será recalculada a parcela de amortização.
Na sequência da cessação do protocolo existente com o Ministério da Saúde, cessaram os subsídios do
Estado a partir de 1 de Janeiro de 2007, bem como a responsabilidade da Empresa pelo pagamento de
despesas de saúde incorridas pelos beneficiários no Serviço Nacional de Saúde. No exercício findo em 31 de
Dezembro de 2008, os custos com cuidados de saúde foram estimados como segue:
Custo financeiro do ano
Custo com os serviços do exercício
Amortização das responsabilidades à data da transição
Amortização de (ganhos) e perdas actuariais
Despesas com inactivos

15.021.000
5.586.000
2.745.000
2.147.000
(1.815.000)
23.684.000

Em 31 de Dezembro de 2008, as responsabilidades por serviços de saúde estimam-se em 313.807.000 Euros
(Nota 51) e encontram-se registadas na rubrica de “Acréscimos de custos”. Adicionalmente, o saldo das
responsabilidades por cuidados de saúde à data de transição (1 de Janeiro de 2002) e de ganhos e perdas
actuariais diferidos encontram-se registados em custos diferidos, ascendendo a 81.903.000 Euros
(Nota 51).
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51. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2008, as rubricas de acréscimos e diferimentos tinham a seguinte composição:
Acréscimos de proveitos:
Juros a receber
Valores a facturar
Produtos filatélicos - Agentes
Outros

1.331.061
909.189
84.059
1.246.280
3.570.589

Custos diferidos:
Benefícios de saúde a amortizar (Notas 3.i) e 50)
Conservação plurienal - obras em edifícios alheios (a)
Subsídio de almoço
Rendas e alugueres
Outros

81.903.000
2.024.817
2.158.095
688.523
165.057
86.939.492

Activos por impostos diferidos (Nota 6)
Acréscimos de custos:
Benefícios de saúde a liquidar (Notas 3.i) e 50)
Remunerações a liquidar
Fornecimentos e serviços externos
Descontos a conceder
Outros

73.780.626

313.807.000
51.418.880
9.172.641
883.007
16.869
375.298.397

Proveitos diferidos:
Mais-valias obtidas na alienação de imóveis (Notas 10 e 46) (b)
Subsídios para investimento (Nota 3. h)
Outros proveitos diferidos Phone-ix
Outros

28.666.682
421.832
505.923
1.557.499
31.151.936

Passivos por impostos diferidos (Nota 6)

6.298.936

(a) Esta rubrica respeita a custos com obras e benfeitorias em edifícios alheios, os quais são amortizados em
3 anos.
(b) Em exercícios anteriores, a Empresa alienou um conjunto de imóveis, relativamente aos quais celebrou
posteriormente contratos de arrendamento. As mais-valias apuradas naquela alienação foram diferidas, e
são reconhecidas no período de duração dos contratos de arrendamento.
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52. DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
O detalhe dos componentes de caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de
2007 era como segue:
2008
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Títulos negociáveis (a)

2007

63.787.657
140.347.092
364.000.000
568.134.749

60.991.841
242.770.956
380.000.000
683.762.797

Em 31 de Dezembro de 2008, os títulos negociáveis correspondiam a aplicações de curto prazo em bancos
nacionais.
53. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES
A demonstração de resultados por funções foi preparada em conformidade com o estabelecido pela Directriz
Contabilística n.º 20, a qual apresenta um conceito de resultados extraordinários diferente do definido no
Plano Oficial de Contabilidade (POC) para preparação da Demonstração dos resultados por naturezas. As
reclassificações proporcionam as seguintes diferenças nas diversas naturezas de resultados:
Demonstração dos
resultados por naturezas
Resultados operacionais
Resultados financeiros
Resultados correntes
Resultados extraordinários
Resultado líquido

48.921.475
21.370.181
70.291.656
5.722.851
58.152.857

Reclassificação
22.251.962
(16.529.111)
5.722.851
(5.722.851)
-

Demonstração dos
resultados por funções
71.173.437
4.841.070
76.014.507
58.152.857

(a)

A rubrica “Custo das prestações de serviços” da demonstração de resultados por funções (“DRF”) inclui
diversas rubricas da demonstração de resultados por naturezas (“DRN”), nomeadamente:
“Fornecimentos e serviços externos” e “Custos com o pessoal”, no que se refere a atendimento nas
Estações dos Correios, distribuição (Centros de Distribuição Postal) e produção (Centrais de Correio,
Tratamento e Transportes Postais).

(b)

Na rubrica “Outros proveitos e ganhos operacionais” da DRF encontram-se considerados os valores
registados na rubrica “Proveitos suplementares”, “Subsídios à exploração”, “Trabalhos para a própria
empresa”, “Outros proveitos e ganhos operacionais” e diversos proveitos das rubricas de “Proveitos e
ganhos financeiros” e “Proveitos e ganhos extraordinários” da DRN.

(c)

O valor da rubrica “Outros custos e perdas operacionais” da DRF inclui a conta com a mesma
designação na DRN, bem como as “Amortizações e ajustamentos do exercício”, “Provisões do exercício”
e diversos custos das rubricas de “Custos e perdas financeiros” e “Custos e perdas extraordinários”.

(d) Determinadas naturezas de custos, nomeadamente, electricidade, água, rendas e alugueres, seguros,
conservação e reparação, limpeza, higiene e conforto, vigilância e segurança, combustíveis, aluguer de
viaturas, pessoal, foram agrupadas e repartidas por várias áreas de actividade, de acordo com critérios
definidos pela Empresa.
(e) A rubrica “Ganhos em filiais e associadas” compreende os ganhos e perdas em empresas do grupo e
associadas e a amortização dos trespasses.
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54. OUTRAS INFORMAÇÕES
Em 7 de Abril de 2006 o Banco Internacional do Funchal (BANIF), interpôs contra os CTT – Correios de
Portugal, que foram pessoalmente citados em 27 de Junho de 2006, uma acção de processo ordinário pedindo
a execução do MoU (princípios de acordo) de constituição do Banco Postal e subsidiariamente, caso se
entenda não exequível esta condenação, a obrigação de indemnizar o BANIF por danos emergentes e lucros
cessantes, ascendendo o pedido a 100.000.000 Euros acrescido de juros vincendos. Sendo certo que o
consultor legal da Empresa entende pouco provável, numa classificação a três níveis, de pouco a muito
provável, que os pedidos deduzidos pelo BANIF sejam julgados procedentes, decidiu-se não constituir qualquer
provisão para este fim. De referir de igual modo que o período de exercício de direito de preferência a exercer
pela Caixa Geral de Depósitos cessou em Janeiro de 2008.
55. ADIANTAMENTO DE CLIENTES
A rubrica de adiantamento de clientes refere-se essencialmente aos valores recebidos do Centro Nacional de
Pensões, cuja data de liquidação aos respectivos pensionistas irá ocorrer em Janeiro de 2009.
56. SIFIDE
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, a Empresa suportou despesas com Investigação e
Desenvolvimento (I&D) susceptíveis de serem elegíveis para efeitos de aproveitamento do Sistema de
Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE), previsto na Lei nº. 40/2005, de 3
de Agosto. Neste sentido a Empresa encontra-se a preparar a candidatura a dirigir à Comissão Certificadora
para os Incentivos Fiscais à I&D Empresarial, de forma a obter a declaração comprovativa de que as
actividades realizadas no exercício de 2008 corresponderam efectivamente a acções de I&D que perfazem um
total elegível de, aproximadamente, 11.750.000 Euros. Caso a candidatura venha a ser deferida pela Comissão
Certificadora para os Incentivos Fiscais à I&D Empresarial, a Empresa terá a possibilidade de beneficiar de
uma dedução à colecta em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (“IRC”) estimada em
2.350.000 Euros.
Adicionalmente e considerando que a Empresa nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2007 e 2006
suportou de igual modo despesas com Investigação e Desenvolvimento (I&D) susceptíveis de serem elegíveis
para efeitos de aproveitamento do Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento
Empresarial (SIFIDE), previsto na Lei nº. 40/2005, de 3 de Agosto, encontram-se em fase de preparação as
respectivas candidaturas a dirigir à Comissão Certificadora para os Incentivos Fiscais à I&D Empresarial.
O DIRECTOR FINANCEIRO
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CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007
(Montantes expressos em Euros)
Notas
Vendas e prestações de serviços
Custo das vendas e das prestações de serviços
Custo das prestações de serviços
Resultados brutos

36

Outros proveitos e ganhos operacionais
Custos de distribuição
Custos administrativos
Outros custos e perdas operacionais
Resultados operacionais
Perdas em empresas participadas
Resultados correntes
Impostos sobre os resultados correntes
Interesse minoritários
Resultado consolidado líquido do exercício

44 e 60.e)

2008

2007

844 720 529
(18 927 299)
(403 488 665)
422 304 565

826 283 133
(15 080 943)
(395 509 276)
415 692 914

12 412 148
(5 718 292)
(322 273 625)
(10 638 697)
96 086 099

11 190 401
(5 733 915)
(321 230 130)
(10 603 371)
89 315 899

(12 628 516)
83 457 583

(12 645 633)
76 670 266

(25 080 163)

(3 721 175)

(224 563)

(205 761)

58 152 857

72 743 330

3,32

4,16

Resultado por acção

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração consolidada dos resultados
por funções para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.
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CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007
(Montantes expressos em Euros)

Notas

2008

2007

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional
Fluxos das actividades operacionais (1)

788 758 208
(329 528 277)
(378 056 903)
81 173 027
(22 940 712)
(100 426 619)
(42 194 303)

767 008 370
(291 377 846)
(362 865 221)
112 765 303
(20 709 146)
42 807 029
134 863 186

49 738
1 302 294
16 866 059
18 218 090

5 087 790
1 611
11 290 789
16 380 190

(520 410)
(186 488)
(30 072 551)
(30 779 448)
(12 561 358)

(94 718)
(795)
(30 356 740)
(30 452 253)
(14 072 063)

-

176 419
176 419

(499 539)
(2 860 219)
(1 753 675)
(58 194 664)
(63 308 096)
(63 308 096)

(2 063 257)
(2 948 266)
(1 674 576)
(24 773 939)
(73 425)
(31 533 463)
(31 357 044)

(118 063 757)
698 846 394
580 782 637

89 434 079
609 412 315
698 846 394

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações incorpóreas
Imobilizações corpóreas
Fluxos das actividades de investimento (2)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos ao accionista
Outros

53

Fluxos das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

59
59

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração consolidada dos fluxos
de caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
(Montantes expressos em Euros)
NOTA INTRODUTÓRIA
Os CTT - Correios de Portugal, S.A. (“CTT ou Empresa”) e empresas suas participadas: CTT - Expresso – Serviços
Postais e Logística, S.A., PostContacto – Correio Publicitário, Lda., Payshop (Portugal), S.A., CTT Gest - Gestão de
Serviços e Equipamentos Postais, S.A., Mailtec Holding, SGPS, S.A. e suas subsidiárias, Tourline Express
Mensajería, SLU e suas subsidiárias, e EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, S.A. (Nota 1), têm por
actividade principal assegurar o estabelecimento, gestão e exploração das infra-estruturas, o serviço público de
correios, a prestação de serviço de recolha, tratamento, transporte e distribuição de documentos, mercadorias e
outros envios postais, de âmbito nacional e internacional, e a prestação de serviços financeiros que incluem a
transferência de fundos através de contas correntes e que podem vir a ser explorados por um operador financeiro
ou entidade para-bancária a constituir na dependência dos CTT. Através das suas participadas assegura ainda
serviços de preparação de suportes de comunicação, tanto físicos como digitais, impressão e envelopagem, e de
logística documental. Fazem ainda parte das actividades prosseguidas as que sejam complementares, subsidiárias
ou acessórias das referidas, bem como a comercialização de bens ou de prestação de serviços por conta própria
ou de terceiros, desde que convenientes ou compatíveis com a normal exploração da rede pública de correios,
designadamente a prestação de serviços da sociedade de informação, redes e serviços de comunicações
electrónicas, incluindo recurso e serviços conexos e um operador móvel virtual (MVNO) com a designação
comercial “Phone-ix “ suportado na rede da TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A..
Pelo Decreto-Lei n.º 49.368, de 10 de Novembro de 1969, foi criada a empresa pública CTT – Correios e
Telecomunicações de Portugal, E. P., que iniciou a sua actividade em 1 de Janeiro de 1970. Pelo Decreto-Lei n.º.
87/92, de 14 de Maio, os CTT – Correios e Telecomunicações de Portugal, E. P., foram transformados em pessoa
colectiva de direito privado, com o estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Finalmente,
pelo Decreto–Lei n.º 277/92, de 15 de Dezembro, com a criação da ex-Telecom Portugal, S.A., por cisão dos
Correios e Telecomunicações de Portugal, S.A., a sociedade passou à sua actual designação de
CTT – Correios de Portugal, S.A..
A Lei nº 102/99, de 26 de Julho, definiu as bases gerais a que obedece o estabelecimento, gestão e exploração de
serviços postais no território nacional, bem como os serviços internacionais com origem ou destino no território
nacional e assegurou a continuidade do serviço universal, garantindo o cumprimento da missão do serviço público
das administrações postais.
Através do Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de Novembro, foram definidas as bases de concessão aos CTT do Serviço
Postal Universal que deram origem ao contrato de concessão assinado em 1 de Setembro de 2000. De acordo com
o referido contrato, constitui objecto da concessão o estabelecimento, gestão e exploração da rede postal pública e
a prestação de diversos serviços postais reservados e não reservados, definidos nesse mesmo contrato. O contrato
tem uma vigência inicial de 30 anos, passível de renovação por períodos sucessivos de 15 anos. Nos termos do
diploma supra referido, como contrapartida da concessão, os CTT estão obrigados a pagar anualmente ao Estado
Português, a título de renda, o valor correspondente a 1% da receita bruta de exploração dos serviços objectos da
concessão prestados em regime de exclusividade.
O Decreto-Lei n.º 112/2006, de 9 de Junho, veio alterar as bases de concessão do serviço postal universal,
cometendo à concessionária o serviço público caixa electrónica postal e adaptando o contrato de concessão ao
ambiente regulamentar do sector postal conferindo-lhe o grau de flexibilidade necessária ao exercício da actividade
da concessionária num sector em liberalização cada vez mais dinâmico e competitivo. A alteração ao contrato de
concessão foi celebrada em 26 de Julho de 2006.
As notas que se seguem respeitam à numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade para a
apresentação de demonstrações financeiras consolidadas. As notas cuja numeração se encontra ausente deste
anexo não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras
consolidadas anexas.
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1.

EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
As empresas incluídas na consolidação, sua sede social e proporção do capital detido em 31 de Dezembro de
2008, são as seguintes:
Denominação social
Empresa - mãe:
CTT - Correios de Portugal, S.A.
Subsidiárias:
PostContacto - Correio
Publicitário, Lda. ("PostContacto")

Sede

Percentagem do capital detido
Directa
Indirecta
Total

Rua de S. José, 20
1166-001 Lis boa

-

-

-

Rua de S. José, 20
1166-001 Lis boa

95

5

100

CTT Expresso - Serviços Postais e
Logística, S.A. ("CTT Expresso")

Lugar do Quintanilho
2664-500 São Julião do Tojal

100

-

100

Payshop Portugal, S.A.
("Payshop")

Travessa de S. Antão, 24
1150-312 Lis boa

100

-

100

CTT GEST - Gestão de Serviços e
Equipamentos Postais, S.A.
("CTT Gest")

Rua de S. José, 20
1166-001 Lis boa

100

-

100

Mailtec Holding, SGPS, S.A.
("Mailtec SGPS")

Estrada Casal do Canas, Edificio
Mailtec, 2720-092 Amadora

100

-

100

Mailtec Tecnologias de Informação, S.A.
("Mailtec T I")

Estrada Casal do Canas, Edificio
Mailtec, 2720-092 Amadora

17,695

82,305

100

DSTS - Desenvolvimento e Integração de
Serviços e Tecnologias, S.A. ("DSTS")

Estrada Casal do Canas, Edificio
Mailtec, 2720-092 Amadora

10

90

100

Equipreste - Sociedade Téc nica de Serviços, Lda
("EQUIP")

Estrada Casal do Canas, Edificio
Mailtec, 2720-092 Amadora

-

100

100

Tourline Express Mensajería, S.L.U.
("TourLine")

Calle Pedrosa C, 38-40 Hospitalet de
Llobregat (08908)- Barcelona

100

-

100

EAD - Empres a de Arquivo de Documentação, S.A.
("EAD")

Parque Industrial Mata Lobos, Lote 2
Apartado 151 2950- 901Palmela

51

-

51

Estas empresas foram incluídas na consolidação, pelo método de integração global, com base no
estabelecido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 238/91, de 2 de Julho.
Foram dissolvidas e liquidadas, em 2008, as empresas do “TourLine Express Este, S.L.U.” e “Tour Alicante
S.L.U”, anteriormente pertencentes ao grupo Tourline.
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3.

EMPRESAS ASSOCIADAS
As empresas associadas, respectivas sedes e a proporção do capital detido em 31 de Dezembro de 2008, são
as seguintes:
Sede
Rua do Centro Cultural, 2
1700-106 Lisboa

Direc ta
20

Percentagem do capital detido
Indirecta
-

Total
20

Payshop Moçambique, S.A.R.L. (a)

Rua da Sé, 114- 4º
Maputo

-

35

35

AB ADA Courier, S.L. (b)

Granada - Espanha

-

50

50

Mafelosa, S.L (c)

Castellon - Espanha

-

25

25

Urpacksur (d)

Malaga - Espanha

-

30

30

Mensajeria Urgente Rioja Portalada (c )

Logrono - Espanha

-

25

25

Denominação social
Multicert - Serviços de Certificação
Electrónica, SA ("Multicert")

(a) Empresa participada em 35% pela Payshop Portugal
(b) Empresa participada em 50 % pela Tourline Express Mensajeria
(c) Empresa participada em 25 % pela Tourline Express Mensajeria
(d) Empresa participada em 30 % pela Tourline Express Mensajeria

Estas empresas foram incluídas na consolidação pelo método da equivalência patrimonial, com base no
estipulado no n.º 13.6 das normas de consolidação de contas estabelecidas pelo Decreto - Lei n.º 238/91, de 2
de Julho.
A empresa CTT IMO – Desenvolvimento de Projectos, Construção e Manutenção de Imóveis, S.A.
anteriormente detida (directa e indirectamente) pelos CTT em 50%, foi liquidada em 28 de Março de 2008.
7.

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAL
Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e de 2007, o número médio de pessoal ao serviço
das empresas incluídas na consolidação, foi, respectivamente, de 15.993 e 15.724 empregados.

10. TRESPASSES
O saldo desta rubrica, em 31 de Dezembro de 2008, compreende as diferenças entre o custo de aquisição de
participações financeiras em filiais e empresas associadas e o valor proporcional dos seus capitais próprios à
data de aquisição e apresenta a seguinte composição (líquido de amortizações acumuladas):
Mailtec SGPS
Tourline
Tourline ( Carteira de clientes, Tour Alicante e 25% de Mafelosa)
Payshop
Payshop Moçambique
Mailtec TI
DSTS
EAD

7.224.871
20.671.985
521.908
406.101
235.946
69.767
4.718
1.082.015
30.217.311

Estes trespasses são amortizados no período estimado de recuperação dos investimentos, actualmente fixado
em 5 anos, com excepção da Tourline, Express Mensajería, SLU que é amortizado num prazo de 20 anos
considerando, quer o carácter estratégico desta participação para a actividade de longo prazo da Empresa,
quer as perspectivas de evolução da actividade desta participada.
O Conselho de Administração entende, suportado em projecções financeiras actualizadas, preparadas com
base em pressupostos prudentes, razoáveis e coerentes, que os trespasses apurados na aquisição das
participações financeiras acima indicadas são realizáveis na totalidade.
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14. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DAS EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
O perímetro de consolidação relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, quando comparado com
o período homólogo do ano anterior, alterou-se em consequência dos processos de dissolução e liquidação
das empresas “Tourline Express Este, S.L.U.” e “Tour Alicante, S.L.U.” Ambas as empresas eram detidas a
100% pela Tourline Express Mensajeria, S.L.U e consolidadas pelo método da integração global.
15. CONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS
Os principais critérios valorimétricos utilizados foram consistentes entre as empresas incluídas na
consolidação e são os descritos na Nota 23.
18. CONTABILIZAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES EM ASSOCIADAS
A contabilização de participações em associadas é efectuada pelo método da equivalência patrimonial.
21. COMPROMISSOS FINANCEIROS NÃO EVIDENCIADOS NO BALANÇO
No exercício em 31 de Dezembro de 2008, com referência à associada Tourline Express Mensajería, SLU
foram assumidos compromissos financeiros (cartas de conforto) detalhados como segue:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Caixa D' Estalvis de Catalunya
Banco Sabadell, S.A.
Banco Espírito Santo, S.A.

2.864.628
2.150.000
2.000.000
1.000.000
8.014.628

22. GARANTIAS PRESTADAS
Em 31 de Dezembro de 2008, as empresas incluídas na consolidação tinham prestado garantias bancárias a
favor de terceiros, como segue:

A favor de Tribunais
A favor de RTVE Sevilha
A favor de Lisboa Gás, S A
A favor de Câmaras Municipais
A favor do Governo Civil de Lisboa
A favor da Sofinsa
A favor de outras entidades
A favor da Solred
A favor da Parc Logistic Zona Franca
A favor da Alfândega do Porto
A favor dos Correios da Sérvia
A favor de Record Renta a Car
A favor do Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias
A favor da Direcção Regional Contencioso Administrativo Lisboa
A favor do IEFP
A favor de SetGás, S A
A favor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
A favor do Ministério da Educação
A favor Portugal Telecom
A favor dos Correios do Chile
A favor Petrogal, S.A.
A favor do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
A favor do IFADAP

1.506.422
220.142
190.000
163.959
115.532
91.618
87.075
80.000
77.969
74.820
60.000
55.000
55.000
49.880
32.825
30.000
24.817
20.200
16.657
14.897
13.774
6.857
1.746
2.989.190

23. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS ADOPTADOS

160

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
1.1.1

Bases de apresentação
As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação, mantidos de
acordo com princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal.

1.1.2

Princípios de consolidação
A consolidação das empresas referidas na Nota 1 efectuou-se pelo método da integração global. De acordo
com este método são consolidados os activos, passivos, proveitos, custos e fluxos de caixa, sendo as
transacções, saldos e fluxos significativos entre essas empresas, eliminados no processo de consolidação.
Os investimentos financeiros representativos de partes de capital em empresas associadas (Nota 3)
encontram-se valorizados no balanço consolidado, pelo método da equivalência patrimonial.
Os investimentos financeiros representativos de partes de capital em empresas participadas em menos de
20%, foram valorizados ao custo de aquisição ou pelo seu valor estimado de realização, quando este é mais
baixo.
1.1.3

1.1.4

Principais critérios valorimétricos

Os principais critérios valorimétricos, utilizados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas,
foram os seguintes:
a)

Imobilizações incorpóreas
As imobilizações incorpóreas, que compreendem essencialmente despesas com patentes, licenças e
outros direitos de uso e estudos técnicos, encontram-se registadas ao custo e são amortizadas pelo
método das quotas constantes durante um período que varia entre 3 e 25 anos. Adicionalmente, as
imobilizações incorpóreas compreendem os trespasses decorrentes de aquisição de partes de capital em
empresas participadas, os quais são amortizados pelo método das quotas constantes durante um
período de 5 anos, excepto no caso da empresa participada em Espanha, que se dedica ao correio
expresso e encomendas, Tourline Express Mensajería, SLU, adquirida em 2005, cujo trespasse é
amortizado num período de 20 anos (Nota 10).

b)

Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas adquiridas até 31 de Dezembro de 1996, e com mais de cinco anos de vida
útil àquela data, encontram-se registadas ao custo de aquisição, reavaliado ao abrigo do Decreto-Lei n.º
31/98 de 11 de Fevereiro. As restantes imobilizações corpóreas adquiridas antes daquela data
encontram-se registadas ao custo de aquisição, reavaliado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 264/92, de 24 de
Novembro. As imobilizações corpóreas adquiridas após 31 de Dezembro de 1996 encontram-se
registadas ao custo de aquisição.
As amortizações são calculadas pelo método de quotas constantes. A Empresa utiliza as taxas anuais
indicadas no Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, que correspondem às seguintes vidas
úteis estimadas:
Anos
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

10 – 50
8 – 10
4–7
4
3 – 10
5 – 10

Com a entrada em vigor do manual de políticas e procedimentos contabilísticos e orçamentais do grupo
CTT, no exercício de 2008 foi alterado o período de amortização de obras em edifícios próprios de 50
para 12 anos, alteração aplicável para as obras efectuadas a partir deste exercício.
Em resultado da alteração ao contrato de concessão ocorrida em 26 de Julho de 2006 (Nota
Introdutória), no termo da concessão, revertem, gratuita e automaticamente para o concedente, os bens
dos domínios público e privado do Estado, sendo que, nos termos do contrato anterior, revertiam para o
Estado todos os bens afectos à concessão. Sendo a rede postal propriedade exclusiva dos CTT, não
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estando portanto integrada no domínio público, reverterão para a posse do Estado apenas os bens que
ao Estado pertençam, pelo que no fim da concessão os CTT continuarão na posse dos bens que
integram o seu património. O Conselho de Administração, suportado nos seus assessores jurídicos,
entende que o activo dos CTT não inclui qualquer bem do domínio público ou privado do Estado.
Uma parte (40%) do aumento das amortizações anuais resultante das reavaliações efectuadas não é
considerada como custo para efeitos de determinação da matéria colectável em sede de Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC).
Em exercícios anteriores, a Empresa alienou um conjunto de imóveis, relativamente aos quais celebrou
posteriormente contratos de arrendamento. As mais-valias apuradas naquela alienação foram diferidas e
são reconhecidas no período de duração dos contratos de arrendamento.
c)

Locação financeira
Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as
correspondentes responsabilidades são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este
método o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo, a correspondente responsabilidade é
registada no passivo e os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do activo, calculada
conforme descrito na alínea b) acima, são registados como custos na demonstração dos resultados do
exercício a que respeitam.

d)

Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros em empresas associadas são registados pelo método da equivalência
patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição, o qual foi
acrescido ou reduzido da diferença entre esse custo e o valor correspondente à proporção dos capitais
próprios dessas empresas, reportados à data de aquisição ou da primeira aplicação do método da
equivalência patrimonial. Aquela diferença é registada na rubrica “Trespasses” e amortizada conforme
descrito na alínea a) acima.
De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são periodicamente
ajustadas pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas associadas por
contrapartida de ganhos ou perdas financeiros. Adicionalmente, os dividendos recebidos destas
empresas são registados como uma diminuição do valor dos investimentos financeiros.
Os restantes investimentos financeiros, incluindo os títulos e outras aplicações financeiras, encontram-se
registados ao custo de aquisição ou valor de mercado, quando mais baixo.

e)

Existências
As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de
aquisição, o qual é inferior ao respectivo valor de mercado, utilizando-se o custo médio como método de
custeio.
Foram constituídos ajustamentos para as existências em que se estima que o valor de realização seja
inferior ao custo de aquisição, quer por obsolescência, quer por baixa rotação.

f)

Especialização de exercícios
As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo
qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas independentemente do momento em que
são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes
receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos (Nota 51).
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g)

Pensões e suspensões de contrato de trabalho
Pelo Decreto-Lei n.º 36.610/1947, de 24 de Novembro, foram transferidas para a Administração Geral
dos Correios Telégrafos e Telefones, da Caixa Geral de Aposentações, as responsabilidades com
pensões sem a transmissão das correspondentes reservas matemáticas.
A Empresa assumiu assim, responsabilidades pelo pagamento de pensões aos empregados admitidos
até 14 de Maio de 1992, data da sua transformação em sociedade anónima, e que, ao atingirem a idade
de reforma, perfizessem cinco anos de serviço efectivo. Em anos anteriores, foi constituído um fundo de
pensões, para onde a Empresa fez contribuições, destinado a financiar estas responsabilidades.
No exercício de 1998, a Empresa adoptou as disposições da Directriz Contabilística n.º 19, emitida em 21
de Maio de 1997 pela Comissão de Normalização Contabilística, passando a registar estas
responsabilidades no balanço.
O Decreto-Lei n.º 246/2003, de 8 de Outubro, transferiu a responsabilidade dos encargos com as
pensões de aposentação do respectivo pessoal subscritor da Caixa Geral de Aposentações, já
aposentado e no activo, para esta última entidade, com efeitos a 1 de Janeiro de 2003, pelo que o
referido diploma legal extinguiu o Fundo de Pensões do Pessoal dos CTT, S.A.. Como consequência da
extinção do fundo, a Empresa transferiu para a Caixa Geral de Aposentações o valor do respectivo
património, reportado a 1 de Janeiro de 2003, acrescido dos respectivos rendimentos e incrementos de
valor até à data da sua efectiva entrega, em Dezembro de 2003.
No Despacho n.º 65/2006-SETF, de 12 de Janeiro, consta o seguinte, no seu n.º 1: “Reafirma-se o
entendimento de que os CTT – Correios de Portugal, S.A. são responsáveis pela entrega à
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, dos montantes correspondentes às
responsabilidades por serviços passados dos trabalhadores que integraram o quadro da entidade
reguladora, existentes à data da respectiva integração”. Em 2 de Fevereiro de 2006, o Conselho de
Administração, em carta dirigida ao Gabinete do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e das
Finanças, reafirmou “não serem os CTT devedores ao ICP – ANACOM ou a qualquer outra entidade, de
qualquer montante a título de responsabilidades com pessoal oriundo dos CTT e integrado no
ICP – ANACOM”.
O Decreto-Lei n.º 246/2003, de 8 de Outubro, vincou de forma expressa o decisivo contributo do Estado
para a insuficiência crónica do Fundo de Pensões dos CTT, jamais ultrapassada e encerrando
definitivamente a questão da responsabilidade dos CTT por encargos com pensões de aposentação do
pessoal abrangido pelo Estatuto da Aposentação, reverteu-a de novo para a Caixa Geral de
Aposentações, determinando a passagem para esta entidade do património do Fundo. Foram esses
mesmos fundamentos que reiteradamente os CTT invocaram para sustentar a impossibilidade legal de
executar o preceituado no n.º 3 do art.º 28º do Decreto-Lei n.º 283/1989, de 23 de Agosto e, portanto, a
inexistência de qualquer dívida ao ICP – ANACOM para fazer face aos encargos com pensões de
aposentação de trabalhadores oriundos dos CTT integrados no quadro de pessoal daquela entidade já
depois da constituição do Fundo de Pensões dos CTT. De acordo com o Decreto-Lei n.º 246/2003, a
responsabilidade por encargos com pensões de aposentação de todos quanto trabalham ou trabalharam,
designadamente os integrados no ICP – ANACOM, nos CTT, abrangidos pelo Estatuto da Aposentação,
cabe na íntegra e em exclusivo à Caixa Geral de Aposentações.
Por despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento tal entendimento mereceu
acolhimento favorável, tendo o ICP-ANACOM sido dotado dos meios financeiros destinados à
regularização dos encargos com pensões de aposentação do pessoal do ICP-ANACOM proveniente dos
CTT.
As responsabilidades pelo pagamento de salários a empregados em regime de libertação do posto de
trabalho, de suspensão de contrato de trabalho, pré-reforma ou equivalentes, são contabilizadas no
momento de passagem do empregado para aqueles regimes. Para o efeito, as responsabilidades são
determinadas anualmente, com base num estudo actuarial, elaborado de acordo com métodos e
pressupostos actuariais considerados apropriados e razoáveis, sendo o valor determinado registado na
rubrica “Provisões para riscos e encargos” (Nota 46), por contrapartida da rubrica de custos com o
pessoal.
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h)

Subsídios atribuídos para financiamentos de imobilizações corpóreas
Os subsídios atribuídos a fundo perdido, para financiamento de imobilizações corpóreas são registados,
como proveitos diferidos, na rubrica de acréscimos e diferimentos e reconhecidos na demonstração dos
resultados proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas subsidiadas.

i)

Cuidados de saúde
Conforme descrito na Nota 56, os CTT assumiram responsabilidades pelo pagamento de cuidados de
saúde a todos os empregados e dependentes admitidos até 14 de Maio de 1992, data da sua
transformação em sociedade anónima. Até 1 de Janeiro de 2002, as comparticipações dos CTT nas
despesas de saúde dos empregados (activos e reformados) e membros do respectivo agregado familiar,
efectuadas através do Instituto das Obras Sociais - IOS eram registadas quando ocorriam e as
comparticipações naquelas despesas recebidas do Ministério da Saúde eram registadas na rubrica
“Custos com o pessoal” como uma redução dos custos incorridos, quando do seu efectivo recebimento
ou quando existiam garantias deste se verificar a curto prazo.
A Empresa adoptou no exercício de 2002 como política contabilística para o reconhecimento das suas
responsabilidades pelo pagamento de cuidados de saúde, os critérios consagrados na Directriz
Contabilística n.º 19, emitida em 21 de Maio de 1997 pela Comissão de Normalização Contabilística,
passando a registar estas responsabilidades no balanço.
Assim, com base num estudo actuarial, elaborado de acordo com métodos e pressupostos actuariais
considerados apropriados e razoáveis, face às condições em presença, foram estimadas as
responsabilidades acumuladas com cuidados de saúde até 1 de Janeiro de 2002, que foram registadas
no passivo. As responsabilidades relativas a empregados reformados naquela data, foram registadas por
contrapartida de capitais próprios e as relativas a empregados no activo, como custos diferidos, a
amortizar durante o período estimado de permanência destes ao serviço da Empresa (estimado em 15,6
anos).
A partir do exercício de 2005, a Empresa passou a diferir os ganhos e perdas actuariais, pelo período
estimado de serviço dos seus empregados até à idade da reforma, conforme previsto no IAS 19
(actualmente estimado em 20,5 anos).
Os custos com cuidados de saúde são registados na rubrica “Custos com o pessoal – encargos sociais”,
por contrapartida da rubrica “Acréscimos de custos” conforme previsto pela Directriz Contabilística n. º
19, com base em estudo actuarial reportado a 31 de Dezembro de 2008.

j)

Activos e passivos expressos em moeda estrangeira
Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Euros, utilizandose as taxas de câmbio vigentes em 31 de Dezembro de 2008, publicadas pelo Banco de Portugal. No
registo das transacções com Operadores Postais estrangeiros, o câmbio DTS (“Direito de Saque
Especial”) utilizado foi o divulgado pelo Banco de Portugal, àquela data (Nota 24).
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de
câmbio em vigor na data das transacções e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou na data
do balanço, são registadas como proveitos e custos na demonstração dos resultados do exercício.

k)

Impostos diferidos
O imposto sobre o rendimento do exercício, registado nas demonstrações financeiras consolidadas, foi
apurado de acordo com o preconizado pela Directriz Contabilística n.º 28. Na mensuração do custo
relativo aos impostos sobre o rendimento do exercício, para além do imposto corrente determinado com
base no resultado antes de imposto ajustado de acordo com a legislação fiscal, são também
considerados os efeitos resultantes das diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos activos e
passivos e o correspondente valor fiscal originadas no exercício ou decorrentes de exercícios anteriores,
bem como o efeito dos prejuízos reportáveis existentes à data do balanço.
O montante do imposto corrente e dos impostos diferidos, que resulte de transacções ou eventos
reconhecidos em rubricas de capital, é registado directamente nestas rubricas, não afectando o resultado
consolidado do exercício.
Tal como estabelecido na referida directriz, são reconhecidos activos por impostos diferidos apenas
quando exista razoável segurança de que estes serão utilizados na redução do resultado tributável
futuro, ou quando existam impostos diferidos passivos cuja reversão seja expectável no mesmo exercício
em que os impostos diferidos activos possam ser utilizados.
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l)

Ajustamentos de dívidas a receber
Foram constituídos ajustamentos por dívidas a receber com base nas perdas estimadas pela sua não
cobrança.

m) Reconhecimento de receita
Para o reconhecimento de proveitos, a Empresa segue as disposições da Directriz Contabilística n.º 18.
Deste modo:
- Os proveitos relativos às vendas de produtos de merchandising e afectos ao negócio postal são
reconhecidos no momento em que os riscos e vantagens inerentes ao produto são transferidos para o
comprador, o que normalmente ocorre no momento da transacção;
- Os proveitos relativos a prestações de serviços postais são reconhecidos no momento da prestação de
serviço, que os CTT entendem não diferir significativamente do momento em que o cliente solicita o
serviço;
- As comissões por cobranças efectuadas nos balcões dos CTT ou na rede Payshop e por venda de
produtos financeiros são reconhecidas no momento em que a transacção ocorre;
- Os proveitos relativos a apartados e custódia de arquivos são reconhecidos durante os períodos dos
contratos respectivos;
- As receitas relativas às recargas de serviços de telecomunicações móveis pré-pagos são diferidas, e
reconhecidas em resultados em função do tráfego efectuado pelo cliente;
- Os proveitos relativos a serviços postais internacionais, bem como os custos correspondentes, são
estimados com base em sondagens e índices acordados com as administrações postais homólogas e
registados em contas provisórias, no mês em que o tráfego ocorre. As diferenças, que normalmente não
são significativas, entre os valores assim estimados, e as contas definitivas, apuradas por acordo com
aquelas administrações, são reconhecidas em resultados quando as contas passam a definitivas.
24. COTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO EM EUROS
Foram utilizadas as seguintes taxas de câmbio para converter para Euros os activos e passivos expressos em
moeda estrangeira:
31-12-2008
Direito de Saque Especial (DTS)
Dólar dos Estados Unidos (USD)
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25. DESPESAS DE INSTALAÇÃO, DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Em 31 de Dezembro de 2008, estas rubricas tinham a seguinte composição:
Valor
bruto

Amortizações
acumuladas

Valor
líquido

Despesas de instalação

1.460.735

(1.386.333)

74.402

Despesas de investigação e desenvolvimento

5.508.625

(3.803.482)

1.705.143

8.334.267
763.509
739.611
9.837.387
16.806.747

(5.275.747)
(674.268)
(337.204)
(6.287.219)
(11.477.034)

3.058.520
89.241
402.407
3.550.168
5.329.713

Propriedade industrial e outros direitos
Licenças
Marcas e patentes
Outros direitos

27. MOVIMENTO DO ACTIVO IMOBILIZADO
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, os movimentos ocorridos no valor das imobilizações
incorpóreas, corpóreas e investimentos financeiros, foi o seguinte:
Activo bruto
Saldo
inicial
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Trespasses
Outras imobilizações incorpóreas
Imobilizações em curso

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Imobilizações não afectas à exploração
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

Investimentos financeiros
Partes de capital em empresas associadas
Partes de capital em outras empresas
Títulos e outras aplicações financeiras
Outros empréstimos concedidos

Aumentos

Abates e
alienações

Transferências

Regularizações

Equivalência
patrimonial

Saldo
final

3.242.424
4.023.095
11.624.324
88.874.517
2.669.477
1.796.733
112.230.570

1.178.800
51.990
294.930
511.039
2.036.759

(1.778.413)
(460.442)
(1.772.545)
(4.011.400)

(3.276)
306.730
(1.838.927)
3.276
(180.758)
(1.712.955)

-

-

1.460.735
5.508.625
9.837.387
88.709.005
2.672.753
354.469
108.542.974

40.612.685
348.103.468
137.675.642
32.957.131
349.891
136.870.535
897.447
16.079.215
6.982.155
629.607
721.157.776

58.808
1.800.529
1.558.510
257.345
15.063
6.169.695
1.654.997
315.290
5.460.895
2.454.221
19.745.353

(267.008)
(885.308)
(527.585)
(2.685.625)
(45.140)
(39.193)
(4.449.859)

5.100.762
4.119.243
57.532
2.844.196
(1.017.374)
447.393
(8.999.065)
(839.732)
1.712.955

(122)
(1.706)
(460.436)
(287)
(105.683)
(568.234)

-

40.404.485
354.119.451
142.825.688
30.586.383
364.954
145.837.580
1.074.634
16.802.418
3.338.302
2.244.096
737.597.991

718.686
91.557
292.514
1.787.337
2.890.094

13.481
3.409
14.885
14.195
45.970

(167.658)
(18.257)
(63.935)
(249.850)

-

-

23.789
23.789

588.298
76.709
307.399
1.737.597
2.710.003

O aumento da rubrica “Despesas de investigação e desenvolvimento” refere-se essencialmente à
capitalização dos custos internos (trabalhos para a própria empresa) relativos ao projecto Track & Trace.
O aumento das rubricas “Terrenos e Edifícios”, para além das obras de remodelação em estações de correio e
centros de distribuição, inclui a aquisição de um novo edifício cujo valor ascende a cerca de 45.000 Euros,
bem como à capitalização de obras efectuadas entre 2006 e 2008, e concluídas no presente exercício no
edifício sito em Sacavém (Quinta do Pinheiro de Fora), destinado ao tratamento do correio empresarial, no
valor de, aproximadamente, 2.500.000 Euros.
O saldo da rubrica “Edifícios e outras construções” em 31 de Dezembro de 2008 inclui 20.684.481 Euros,
relativos a imóveis em co-propriedade com a PT Comunicações, S.A..
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O aumento na rubrica de “Equipamento Administrativo”, refere-se à aquisição entre outros de sistemas de
prevenção e segurança (aproximadamente 1.400.000 Euros) e equipamento informático, tanto ao nível de
software (aproximadamente 2.500.000 Euros) como de hardware (aproximadamente 1.500.000 Euros).
A rubrica de “Imobilizações em curso” inclui, essencialmente, obras de remodelação de estações de correio,
centros de distribuição postal e a aquisição de um edifício em Celorico de Basto pelo valor aproximado de
400.000 euros, que se encontra a beneficiar de obras de adaptação.
A redução nas rubricas “Terrenos” e “Edifícios e outras construções”, refere-se à alienação de 4 edifícios e 1
terreno, pelo valor global de, aproximadamente, 1.000.000 de Euros, tendo os mesmos, gerado mais-valias no
valor de, aproximadamente, 300.000 Euros.
Na redução da rubrica “Equipamento de transporte” está incluída a alienação de
8 viaturas à Rentilusa, no âmbito de um contrato celebrado para a renovação da frota automóvel, a qual
passará a estar em regime de aluguer operacional bem como a venda de 64 viaturas e 59 motociclos à
empresa Leiloatlântico (o valor de alienação das viaturas/motociclos foi de 175.000 Euros).
As transferências de imobilizado incorpóreo para corpóreo referem-se à reorganização do cadastro de
imobilizado efectuada na Tourline.
Os investimentos financeiros em 31 de Dezembro de 2008 têm a seguinte composição:
a)

Empresas associadas

Descrição

Multicert - Serviços de Certificação Electrónica, SA
Payshop Moçambique (a)

Sede
Rua do Centro Cultural, 2
1700-106 Lisboa
Rua da Sé, 114 - Maputo Moçambique

Capital

Capitais
próprios

Resultado
líquido

Percentagem

Investimento
financeiro

Provisão
(Nota 46)

-

2.250.000

1.799.086

118.945

20,00

359.817

496.454

(411.528)

(204.502)

35,00

-

50,00

15.000

-

(b)

(b)

ADA Courier (c)

Granada - Espanha

Mafelosa (c)

Castellon - Espanha

25,00

200.000

-

Urpacksur (c)

Malaga - Espanha

(b)

(b)

(b)

30,00

481

-

Mensajeria Urgente Rioja Portalada (c)

Logrono - Espanha

(b)

(b)

(b)

25,00

13.000
588.298

6.611

(340.333)

(b)

(144.035)

(93.161)

(144.035)

(a) Detida pela empresa do grupo Payshop Portugal
(b) Informação não disponível
(c) Detida pela empresa do grupo Tourline Mensajería

As informações supra referidas relativas às empresas associadas, foram extraídas das respectivas
demonstrações financeiras, não auditadas, em 31 de Dezembro de 2008, tendo sido efectuada a valorização
dos investimentos financeiros, pelo método da equivalência patrimonial, sempre que a participação da
Empresa, directa ou indirecta, seja igual ou superior a 20% e esteja disponível a informação financeira
correspondente. O Conselho de Administração considera que o impacto decorrente da obtenção da
informação financeira das participadas AB ADA Courier, Urpacksur e Mensajeria Urgente Rioja Portalada não
seria materialmente relevante.
b)

Outras empresas
Descrição
IPC - Internac ional Post Corporation
EUROGIRO NETWORK

Sede
Bruxelas - BÉLGICA
Copenhaga - DINAMARCA

Investimento
financeiro
6.157
70.552
76.709

As participações financeiras em empresas participadas estão registadas ao custo de aquisição. Em 31 de
Dezembro de 2008 não se encontrava disponível informação financeira actualizada destas empresas, embora
se entenda que esse custo é inferior ao correspondente valor de mercado.
c)

Agrupamentos complementares de empresas (“ACE’s”)
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, foram constituídos dois ACE’s, com a IBM, e com a PT
Prime, S.A., denominados “Ti-Post Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.” e “Postal Network – Prestação
de Serviços de Gestão de Infra-estruturas de Comunicações, A.C.E.”, respectivamente, detendo a Empresa
uma participação de 49% em cada um deles, com quem foram celebrados contratos de outsourcing. Estes
ACE´s não foram consolidados em 31 de Dezembro de 2008, mas desse facto não resultam impactos
materialmente relevantes para as demonstrações financeiras consolidadas àquela data.
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d)

Títulos e outras aplicações financeiros
Refere-se a uma aplicação financeira efectuada pela Tourline, a qual se vence no médio e longo prazo.

e)

Outros empréstimos concedidos
Em 31 de Dezembro de 2008, esta rubrica tem a seguinte composição:
INESC
Outros

1.696.053
41.544
-------------1.737.597
( 1.696.053 )
------------41.544
=====

Ajustamentos

f)

Aplicação do método da equivalência patrimonial
Em resultado da aplicação do método da equivalência patrimonial aos investimentos financeiros em 31 de
Dezembro de 2008, registaram-se os seguintes movimentos:
Ganhos em
empresas do grupo
e associadas
(Nota 44)
Payshop Moçambique
Multicert

Perdas em
empresas do grupo
e associadas
(Nota 44)

23.789
23.789

(144.035)
(144.035)

O movimento ocorrido nas rubricas de amortizações acumuladas e ajustamentos para investimentos
financeiros, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, foi o seguinte:
Amortizações acumuladas e ajustamentos
Saldo
inicial
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Trespasses (Nota 44)
Outras imobilizações incorpóreas

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

Investimentos financeiros:
Partes de capital em empresas associadas
Outros empréstimos concedidos

Reforço

Abates e
alienações

Regularizações

Saldo
final

3.013.280
2.391.149
6.502.954
46.126.633
2.211.183
60.245.199

154.742
1.375.046
496.923
12.508.270
184.935
14.719.916

(1.778.413)
(143.209)
(1.921.622)

(3.276)
37.287
(712.658)
3.276
(675.371)

1.386.333
3.803.482
6.287.219
58.491.694
2.399.394
72.368.122

3.170.593
150.887.482
109.559.582
29.120.906
348.556
127.356.327
13.895.394
434.338.840

8.902.304
7.479.300
1.219.461
4.071
9.854.249
645.414
28.104.799

(4.593)
(406.017)
(482.409)
(2.683.792)
(25.440)
(36.522)
(3.638.773)

879.627
(240.089)
7.372
(684)
6.756
652.982

3.166.000
160.263.396
116.316.384
27.663.947
352.627
137.184.452
14.511.042
459.457.848

215.000
1.745.793
1.960.793

-

(49.740)
(49.740)

-

215.000
1.696.053
1.911.053

A rubrica “Outros empréstimos concedidos”, diz respeito a uma divida do INESC aos CTT. A este propósito,
refira-se que em 31 de Dezembro de 2007, foi celebrado um Protocolo de Acordo, entre os CTT, Portugal
Telecom e INESC, no sentido de esta última entidade liquidar a divida que tem para com as duas sociedades
referidas, a qual passaria pela aquisição ao INESC de participação que esta detém na sociedade
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Tagusparque, S.A., que liquida parte da divida, sendo o restante pago em noventa prestações mensais de
4.135 Euros.
30. VALORES DE MERCADO DO ACTIVO CIRCULANTE
Em 31 de Dezembro de 2008, não havia diferenças significativas, que não estivessem cobertas pelos
ajustamentos constituídos, entre os valores das rubricas do activo circulante, calculados de acordo com os
critérios valorimétricos adoptados (Nota 23) e o respectivo valor de mercado.
32. AJUSTAMENTOS
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, realizaram-se os seguintes ajustamentos nas rubricas
do activo:

Saldo
inicial
Existências:
Mercadorias
Matérias primas subsidiárias e de consumo
Dívidas de terceiros:
Clientes de cobrança duvidosa
Outros devedores

Transferências
(Nota 46)

Reforço

Saldo
final

Reversão

709.206
1.279.904
1.989.110

1.595.371
1.595.371

-

(92.625)
(92.625)

2.304.577
1.187.279
3.491.856

16.077.598
7.154.958
23.232.556
25.221.666

4.677.590
1.519.726
6.197.316
7.792.687

3.684.573
3.684.573
3.684.573

(1.794.378)
(1.547.369)
(3.341.747)
(3.434.372)

18.960.810
10.811.888
29.772.698
33.264.554

36. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO POR ACTIVIDADE E MERCADOS GEOGRÁFICOS
As vendas e prestações de serviços do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, distribuem-se da
seguinte forma:
Serviços
financeiros
postais
Vendas:
Mercado interno
Mercado externo

Prestações de serviç os:
Mercado interno
Mercado externo

Correios

Outros
serviços CTT

Correio
expresso

Outros
proveitos

Total

-

19.420.465
747.838

2.127.933
-

936.019
1.562.603

-

22.484.417
2.310.441

-

20.168.303

2.127.933

2.498.622

-

24.794.858

43.118.270
358.825

558.832.197
19.280.510

4.113.109
-

95.984.834
59.302.121

38.464.996
470.809

740.513.406
79.412.265

43.477.095

578.112.707

4.113.109

155.286.955

38.935.805

819.925.671

43.477.095

598.281.010

6.241.042

157.785.577

38.935.805

844.720.529

A rubrica “Outros Serviços CTT” inclui, entre outros, as prestações de serviços relativos à Via CTT,
MailManager e Phone-ix.
39. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS
As remunerações contabilizadas relativas aos membros dos órgãos sociais no exercício findo em 31 de
Dezembro de 2008 foram respectivamente:

Conselho de Administração
ROC - Revisor Oficial de Contas
Conselho Fiscal
Mesa da Assembleia Geral

893.750
109.530
72.386
1.260
1.076.926

Adicionalmente, ao Comité de Estratégia, órgão estatutário, criado na Assembleia Geral de 28 de Abril de
2008, que é um órgão consultivo do Conselho de Administração e não um órgão social, foi pago o montante
de 77.923 Euros.
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41. BASES LEGAIS DAS REAVALIAÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Os CTT (empresa-mãe) procederam em anos anteriores à reavaliação das suas imobilizações corpóreas ao
abrigo da legislação aplicável, nomeadamente:
Decreto-Lei 430/78, de 27 de Dezembro
Decreto-Lei 219/82, de 2 de Junho
Decreto-Lei 399-G/84, de 28 de Dezembro
Decreto-Lei 118-B/86, de 27 de Maio
Decreto-Lei 111/88, de 2 de Abril
Decreto-Lei 49/91, de 25 de Janeiro
Decreto-Lei 264/92, de 24 de Novembro
Decreto-Lei 31/98, de 11 de Fevereiro

As restantes empresas incluídas na consolidação, não procederam à reavaliação das suas imobilizações
corpóreas.
42. REAVALIAÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
O detalhe dos custos históricos de aquisição das imobilizações corpóreas reavaliados e correspondente
reavaliação, líquidos de amortizações acumuladas em 31 de Dezembro de 2008, é o seguinte:

Rubricas
Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

Custo
histórico líquido

13.453.134
137.619.965
9.581.871
2.490.291
11.346
11.340.100
2.065.413
176.562.120

Reavaliações
líquidas

21.791.230
48.589.634
64.773
70.445.637

Custo
reavaliado

35.244.364
186.209.599
9.646.644
2.490.291
11.346
11.340.100
2.065.413
247.007.757

Como resultado das reavaliações efectuadas em anos anteriores, a matéria colectável de anos futuros em
sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas será aumentada, relativamente a amortizações
não aceites como custo fiscal em, aproximadamente, 19.462.000 Euros.
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44.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINANCEIROS
Os resultados financeiros, dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, têm a seguinte
composição:

Custos e perdas:
Juros suportados
Perdas em empresas do grupo e associadas (Nota 46)
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Amortização de trespasses (Nota 27)
Outros custos e perdas financeiros

Resultados financeiros

Proveitos e ganhos:
Juros obtidos
Ganhos em empresas do grupo e associadas (Nota 27)
Rendimentos de títulos negociáveis
Diferenças de câmbio favoráveis
Descontos de pronto pagamento obtidos
Reversão de ajustamentos de investimentos financeiros
Outros proveitos e ganhos financeiros

2008

2007

1.447.861
144.035
656.288
12.508.270
842.498
15.598.952

1.902.490
108.427
1.137.206
12.601.801
1.240.637
16.990.561

3.544.569

(2.982.494)

19.143.521

14.008.067

17.825.984
23.789
1.867
932.757
191.882
49.740
117.502
19.143.521

12.858.390
64.595
11.571
949.436
79.742
44.333
14.008.067

45. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Os resultados extraordinários, dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, têm a seguinte
composição:
2008
2007
Custos e perdas:
Donativos
1.406.267
1.395.596
Dívidas incobráveis
435.343
535.638
Perdas em existências
416.594
481.832
Perdas em imobilizações
452.631
216.302
Multas e penalidades
66.461
100.450
Aumento de amortizações
25.491
1.320
Correcções relativas a exercícios anteriores
684.167
1.437.996
Outros custos e perdas extraordinários
1.769.285
1.216.368
5.256.239
5.385.502

Resultados extraordinários

Proveitos e ganhos:
Ganhos em existências
Ganhos em imobilizações
Benefícios de penalidades contratuais
Redução de provisões (Nota 46)
Correcções relativas a exercícios anteriores
Outros proveitos e ganhos extraordinários

3.146.719

14.916.493

8.402.958

20.301.995

116.169
3.648.186
20.166
2.546.502
111.980
1.959.955
8.402.958

455.967
7.842.527
29.655
9.034.478
263.987
2.675.381
20.301.995

.
A rubrica “Ganhos em imobilizações” inclui 3.043.159 Euros, relativos ao reconhecimento da parcela do
exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 de mais-valias diferidas (Nota 51), bem como mais valias geradas
no ano em alienação de património imobiliário e de viaturas de transporte.
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A rubrica "Outros proveitos e ganhos extraordinários" em 31 de Dezembro de 2008 tem a seguinte
composição:
IVA - Regularizações de prorata definitivo
Indemnizações de danos causados por terceiros
Excesso da estimativa para impostos
Regularização de IVA - Afect. real - Refacturação a empresas do grupo
Reconhecimento de proveitos de subsídios "FEDER"
Outros

904.743
160.150
118.791
43.770
35.767
696.734
1.959.955

46. MOVIMENTO OCORRIDO NAS PROVISÕES
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, realizaram-se os seguintes movimentos nas contas de
provisões:
Saldo
inicial
Provisões para processos judiciais em curso
Provisões em investimentos financeiros
Outras provisões

Aumentos

Reduções
(Nota 45)

Transferências
(Nota 32)

Utilizações

Saldo
final

7.467.803
96.777
25.883.860

377.314
144.035
3.217.916

(2.546.502)

(96.777)
(1.336.255)

(3.684.573)

7.845.117
144.035
21.534.446

33.448.440

3.739.265

(2.546.502)

(1.433.032)

(3.684.573)

29.523.598

Os aumentos foram registados por contrapartida das seguintes rubricas:
Provisões ( Nota 46)
Custos financeiros (Nota 44)

3.595.230
144.035
3.739.265

As “Outras provisões” destinam-se a fazer face a responsabilidades decorrentes da actividade da Empresa,
estando incluído o registo da responsabilidade por salários futuros até à idade da reforma de colaboradores
que se encontram na situação de ”libertação do posto de trabalho” e na situação de “pessoal a recolocar”. Em
31 de Dezembro de 2008 este montante ascende a 13.749.726 Euros que foi determinado por um estudo
actuarial realizado por uma entidade independente, que utilizou o método de Unidade de Crédito Projectada e
os seguintes pressupostos actuariais:
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto
Taxa de crescimento salarial

5,0%
3,0%

Pressupostos demográficos:
Tábua de mortalidade
Data de admissão: Data referente à data de diuturnidade
Outros Pressupostos
Idade normal de reforma: de acordo com a Lei Nº60/2005 de 20 de Dezembro

TV 88/90

47. LOCAÇÃO FINANCEIRA
Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 existem registados no balanço consolidado, os
seguintes bens em regime de locação financeira:

Custo
Terrenos
Edifícios
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
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2008
Amortizações
acumuladas

3.597.395
11.501.185
10.111.945
178.091
518.534

1.556.994
6.824.714
108.181
321.154

25.907.150

8.811.043

Valor
líquido

2007
Valor
líquido

3.597.395
9.944.191
3.287.231
69.910
197.380

3.597.395
9.997.622
4.399.726
114.637
150.876

17.096.107

18.260.256
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Em 31 de Dezembro de 2008, as empresas incluídas na consolidação tinham contas a pagar às locadoras de
10.956.923 Euros, as quais se vencem como segue:

2009
2010
2011
2012
2013 e seguintes

2.003.662
1.186.385
1.154.571
1.167.770
5.444.535
8.953.261
10.956.923

50. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Em 31 de Dezembro de 2008, os saldos, devedores e credores, desta rubrica, eram como segue:

Saldos devedores
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas:
Pagamentos por conta e especial por conta
Retenções na fonte
Outros

Saldos credores
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas:
Estimativa de impos to sobre o rendimento (Nota 58)
Retenções de Impostos sobre Rendimentos
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Imposto do Selo
Segurança Social
Tributos das Autarquias Locais
Outros
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866.090
3.967.530
2.111
4.835.731

7.858.574
2.597.654
3.561.738
10.151
5.458.420
511.255
893.857
20.891.649
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51. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2008, os saldos destas rubricas tinham a seguinte composição:
Acréscimos de proveitos:
Valores a facturar
Produtos filatélicos
Juros a receber
Outros
Custos diferidos:
Benefícios de saúde a amortizar (Notas 23.i) e 56)
Conservação plurienal - obras em edifícios alheios (a)
Subsídio de almoço
Rendas e alugueres
Outros

Activos por impostos diferidos (Nota 58)
Acréscimos de cus tos:
Benefícios de saúde a liquidar (Notas 33.i) e 56)
Remunerações a liquidar
Fornec imentos e serviços externos
Descontos a conceder
Outros
Proveitos diferidos:
Mais-valias obtidas na alienação de imóveis (b)
Subsídios para investimento (Nota 23. h)
Outros proveitos diferidos Phone-ix
Outros

Passivos por impostos diferidos (Nota 58)

909.189
84.059
1.343.108
1.732.163
4.068.519
81.903.000
3.539.172
2.158.095
935.403
1.291.119
89.826.789
74.677.790

313.807.000
55.225.389
9.172.641
1.072.552
2.984.248
382.261.830
28.666.682
421.832
505.923
3.043.354
32.637.791
6.447.260

(c) Esta rubrica respeita a custos com obras e benfeitorias em edifícios alheios, as quais são amortizadas em
três anos.
(d) Em exercícios anteriores, os CTT alienaram um conjunto de imóveis, relativamente aos quais celebraram
posteriormente contratos de arrendamento. As mais-valias apuradas naquela alienação foram diferidas, e
são reconhecidas no período de duração dos contratos de arrendamento.
52. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL
Em 31 de Dezembro de 2008, o capital dos CTT era composto por 17.500.000 acções com o valor nominal de
4,99 Euros cada, sendo detido na totalidade pelo Estado, encontrando-se totalmente realizado.
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53. MOVIMENTOS NAS RUBRICAS DE CAPITAL PRÓPRIO
O movimento ocorrido nas rubricas de capital próprio durante o exercício de 2007, foi como segue:

Rubricas
Capital social
Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas
Reservas de reavaliação
Reserva legal
Reservas livres
Resultados transitados
Resultado consolidado líquido do exercício

Saldo
inicial
87.325.000
19.380.766
68.562.952
3.346.219
972.047
72.743.330
252.330.314

Aplicação de
resultados
3.637.167
5.867.899
187.258
(72.743.330)
(63.051.006)

Aumentos
31.979
58.152.857
58.184.836

Transferências
1.857.924
(2.410.544)
552.620
-

Saldo
final
87.325.000
21.270.669
66.152.408
6.983.386
5.867.899
1.711.925
58.152.857
247.464.144

Ajustamentos de partes de capital: A transferência de 1.857.924 Euros respeita essencialmente aos lucros não
distribuídos de participadas do exercício de 2007.
Reservas de reavaliação: Esta rubrica resulta da reavaliação do imobilizado corpóreo efectuada nos termos da
legislação aplicável (Nota 42). De acordo com a legislação vigente e as práticas contabilísticas seguidas em
Portugal, estas reservas não são distribuíveis aos accionistas podendo apenas, em determinadas
circunstâncias, ser utilizadas em futuros aumentos do capital ou na cobertura de resultados transitados
negativos. Pode ser movimentada de acordo com a seguinte ordem de prioridades:
iv)

para corrigir as situações em que o valor líquido contabilístico dos elementos reavaliados exceder, à data
da reavaliação, o seu valor real actual,

v)

para cobertura de prejuízos acumulados até à data a que se reporta a reavaliação, inclusive, e

vi)

para incorporação no capital social, na parte remanescente, sendo que o valor resultante da reavaliação
efectuada nos termos do Decreto-Lei nº. 31/98 (de acordo com o seu artº. 5º.), apenas poderá ser
movimentado quando a reserva se considerar realizada, total ou parcialmente, nos termos da
regulamentação contabilística aplicável. Esta questão é omissa nos Decretos-lei que permitiram as
reavaliações anteriores.

As transferências verificadas na rubrica de reservas de reavaliação referem-se à reversão de impostos
diferidos originados em reavaliações de bens alienados durante o exercício, registada por contrapartida de
resultados transitados, e à transferência para resultados da parcela da reserva realizada durante o exercício.
Reserva legal: A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser
destinado ao reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é
distribuível a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos
depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.
Reservas livres: Esta rubrica regista os lucros transferidos para reservas que não sejam impostas pela lei ou
pelos estatutos, nem sejam constituídas de acordo com contratos firmados pela Empresa ou para registar a
reavaliação do imobilizado.
Aplicação de resultados: Em Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008, foi deliberado aplicar o resultado
líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 como segue:

Dividendos

58.194.664

Reserva legal

3.637.167

Reservas livres

5.867.899

Distribuição aos trabalhadores

5.043.600
72.743.330

Contudo da verba aprovada em Assembleia Geral apenas foram distribuídos aos trabalhadores, de acordo
com o critério definido pelo Conselho de Administração, 4.856.342 Euros, tendo o remanescente sido
transferido para Resultados transitados.
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54. SALDOS E TRANSACÇÕES COM EMPRESAS ASSOCIADAS
Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e as transacções efectuadas com empresas associadas no exercício
findo naquela data, são os seguintes:

Denominação
Multicert
Tipost
Post Network

Clientes,
conta corrente
2.678
36.629
39.307

Fornecedores,
conta corrente
2.675
2.675

Proveitos
suplementares
340
31.926
206.286
238.553

Fornecimentos
e serviços
externos
148.288
34.599
182.887

55. OUTROS DEVEDORES E CREDORES
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, estas rubricas tinham a seguinte composição:
2008
Outros devedores (curto, médio e longo prazo):
Ministério da Saúde
Pessoal
Gabinete para os Meios da Comunicação Social
Serviços Financeiros Postais
Outros
Outros credores (curto, médio e longo prazo):
Serviços Financeiros Postais
Renda de concessão (Nota introdutória)
Pessoal
Outros

2007

15.045.534
4.875.097
136.616
6.738.378
10.604.150
37.399.775

15.045.534
4.784.063
176.725
821.723
9.113.652
29.941.697

261.618.974
3.395.296
195.548
8.934.729
274.144.547

411.705.790
3.327.739
32.404
11.616.337
426.682.270

A conta a receber do Ministério da Saúde respeita a comparticipação de encargos de saúde dos exercícios de
2000 a 2006, no âmbito do plano de saúde dos CTT (Nota 50). A Empresa no seguimento da cessação do
protocolo com o Ministério da Saúde encontra-se em negociação com aquele organismo com vista ao
esclarecimento de divergências surgidas quanto ao número de beneficiários abrangidos por este plano de
benefícios, de modo a que o pagamento deste saldo seja desbloqueado. Em 31 de Dezembro de 2008 estão
por pagar parte dos valores de 2000 a 2005 e a totalidade das comparticipações relativas ao exercício de
2006. Adicionalmente e conforme previsto na cláusula 3ª. do Acordo de Revogação do Protocolo entre o
Ministério da Saúde e os CTT, S.A. celebrado em 21 de Dezembro de 2006, existe uma dívida de 1.212.851
Euros relativa aos medicamentos pagos às farmácias pela Empresa no 1.º trimestre de 2007 da
responsabilidade do IGIF/Ministério da Saúde.
Têm decorrido reuniões com o IGIF/MS para regularização da situação e o ressarcimento do montante em
dívida de comparticipação do SNS relativa ao período 2000/2006 e dos montantes pagos de medicamentos
por conta do SNS durante o 1º. trimestre de 2007. Em 7 de Janeiro de 2009 foi reconhecida pela
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), entidade que sucedeu ao IGIF, a dívida de 8.504789
Euros relativa às comparticipações do ano de 2006 aos medicamentos suportados no 1º. trimestre de 2007 a
pagar em duas prestações iguais de 4.252.394,66 Euros, já liquidadas em 18 de Fevereiro e 19 de Março de
2009. Para análise do restante montante em dívida foi acordado criar um grupo de trabalho misto entre a
ACSS e o IOS/CTT. O Conselho de Administração está convicto que, com base na documentação já
preparada pelos CTT, o grupo de trabalho concluirá que todos os valores reclamados pelos CTT, junto do
IGIF, serão reconhecidos e, subsequentemente, recebidos.
A conta a receber do pessoal, inclui em 2008, 2.960.194 Euros relativos ao adiantamento da parcela de
encargos de saúde suportados pelos empregados dos CTT, e de sua conta, a qual é descontada
mensalmente nas remunerações dos empregados. Em 2007 era de 2.804.069 Euros. Este valor inclui em
2008, 464.224 Euros relativos a empréstimos concedidos aos empregados para aquisição de motociclos que
se vencem nos anos de 2010 e seguintes.
A conta a receber do Gabinete para Meios da Comunicação Social (Ex. Instituto de Comunicação Social)
respeita aos valores a receber desta entidade por serviços de porte pago.
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A rubrica “Outros credores” inclui o valor da renda da concessão devida ao Estado (Direcção Geral do
Tesouro) de 3.395.296 Euros.
O saldo da rubrica “Serviços Financeiros Postais” representa os valores cobrados no último dia útil do
exercício, os quais têm também contrapartida nas disponibilidades apresentadas.
56. CUIDADOS DE SAÚDE
No âmbito do Plano de Saúde, até 31 de Dezembro de 2006, todos os empregados admitidos na Empresa até
à data da sua passagem a sociedade anónima, em 14 de Maio de 1992, incluindo os reformados, não
estavam abrangidos pelos esquemas de assistência e benefícios da Segurança Social, os quais eram
assegurados pelo Instituto das Obras Sociais, nomeadamente, assistência médica, medicamentosa e
hospitalar, meios auxiliares de diagnóstico e serviços de enfermagem, para além de outros benefícios sociais.
Adicionalmente, os empregados admitidos posteriormente àquela data, abrangidos pelos esquemas de
Segurança Social desde que integrem o regime contributivo para o Instituto das Obras Sociais, têm direito
igualmente a usufruir do seu esquema de assistência, e tê-lo-ão posteriormente à data de reforma, desde que
continuem a integrar o regime contributivo específico, ficando pela negociação do AE de 2008 excepcionados
os que entrarem posteriormente a 31 de Dezembro de 2009 depois de passarem à reforma.
Conforme referido na Nota 3.i), a Empresa adopta as disposições constantes da Directriz Contabilística
n.º 19, de 21 de Maio de 1997, relativamente ao registo das suas responsabilidades pelo pagamento de
cuidados de saúde, excepto no que se refere aos ganhos e perdas actuariais que, desde 2005, são registados
de acordo com o disposto no IAS 19. Para o efeito, são obtidos anualmente estudos actuariais, elaborados por
uma entidade independente e especializada, que utiliza o método denominado por "Projected Unit Credit" e
pressupostos e bases técnicas e actuariais considerados apropriados e razoáveis, face às condições em
presença, os quais, para o estudo reportado a 31 de Dezembro de 2008, foram como segue:
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto
Taxa de crescimento salarial
Taxa de inflação

5,0%
3,0%
2,0%

Despesas administrativas (% custos médicos)

6,5%

Evolução dos custos médicos

4,5%

Pressupostos demográficos:
Tábua de mortalidade
Tábua de invalidez

TV 88/90
Swiss Re

Percentagem de casados: na data da reforma, invalidez ou morte, 55% dos participantes masculinos irão
incluir o respectivo cônjuge no plano, e 15% dos participantes femininos incluem o cônjuge no plano.
Considerou-se que os homens são três anos mais velhos que as respectivas mulheres.
Número de filhos: na data da reforma, invalidez ou morte, os participantes casados terão 1,5 filhos.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, a Empresa alterou a metodologia de contabilização,
passando a amortizar os ganhos ou perdas actuariais, por um prazo igual ao tempo de serviço futuro médio da
população activa, sendo que todos os anos será recalculada a parcela de amortização.
Na sequência da cessação do protocolo existente com o Ministério da Saúde, cessaram os subsídios do
Estado a partir de 1 de Janeiro de 2007, bem como a responsabilidade da Empresa pelo pagamento de
despesas de saúde incorridas pelos beneficiários no Serviço Nacional de Saúde. No exercício findo em 31 de
Dezembro de 2008, os custos com cuidados de saúde foram determinados como segue:
Custo financeiro do ano
Custo com os serviços do exercício
Amortização das responsabilidades à data da transição
Amortização de (ganhos) e perdas actuariais
Despesas com inactivos

15.021.000
5.586.000
2.745.000
2.147.000
(1.815.000)
23.684.000

Em 31 de Dezembro de 2008, as responsabilidades por serviços de saúde estimam-se em 313.807.000 Euros
(Nota 51) e encontram-se registadas na rubrica de “Acréscimos de custos”. Adicionalmente, o saldo das
responsabilidades por cuidados de saúde à data de transição (1 de Janeiro de 2002) e de ganhos e perdas
actuariais diferidos encontram-se registados em custos diferidos, ascendendo a 81.903.000 Euros
(Nota 51).
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57. INTERESSES MINORITÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2008, os interesses minoritários registados no balanço consolidado e na
demonstração consolidada dos resultados do exercício findo naquela data, respeitam à empresa participada
EAD, S.A.
58. IMPOSTOS
As empresas incluídas na consolidação, excepto a Tourline, encontram-se sujeitas a impostos sobre os lucros
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC à taxa normal de 25%, sendo a
Derrama fixada a uma taxa máxima de 1,5% do lucro tributável, conduzindo a uma taxa de imposto máxima
agregada de 26,5%. Em sede deste imposto as empresas CTT, Post Contacto, Payshop, CTT Expresso,
Mailtec SGPS, Mailtec TI, DSTS, Equipreste e CTT Gest são tributadas pelo Regime Especial de Tributação
de Grupos de Sociedades.
As restantes empresas participadas são tributadas individualmente. A Tourline encontra-se sujeita a impostos
sobre os lucros em Espanha, em sede de Impuesto sobre Sociedades (IS) à taxa de 32,5%.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos, excepto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham
sido concedidos benefícios fiscais ou estejam em curso inspecções, reclamações, ou impugnações, casos em
que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. As declarações fiscais das
empresas incluídas na consolidação anteriores a 2006 já foram sujeitas a revisão. Os elementos referentes à
Segurança Social podem ser revistos durante um período de cinco anos. O Conselho de Administração
entende que eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais
àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras
consolidadas em 31 de Dezembro de 2008.
Nos termos do artigo 81.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, as empresas
incluídas na consolidação encontram-se sujeitas a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às
taxas previstas no artigo mencionado.
Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de seis anos após
a sua ocorrência e susceptíveis de dedução a lucros fiscais gerados durante esse período. Em 31 de
Dezembro de 2008, de acordo com as declarações fiscais entregues, são deduzidos todos os prejuízos fiscais
reportados do ano 2002.
Os referidos activos por impostos diferidos estão, essencialmente, relacionados com despesas incorridas com
os cuidados de saúde.
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(a) Reconciliação da taxa de imposto
Resultado antes de impostos
Taxa nominal de imposto
Imposto esperado

83.457.583
26,5%
22.116.259

Diferenças permanentes (i)
Ajustamentos à colecta (ii)
Imposto sobre o rendimento

2.168.433
795.471
25.080.163

Taxa efectiva de imposto

30,1%

Imposto corrente (Nota 50)
Imposto diferido do exercício
Outros efeitos líquidos

(i)

7.858.574
16.823.139
398.450
25.080.163

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2007, este montante tinha a seguinte composição:
Benefícios fiscais
Mais e menos valias contabilísticas
Mais e menos valias fisc ais
Equivalência patrimonial (Nota 44)
Amortizações não aceites como custos fiscais (Nota 44)
Variações patrimoniais não reflectidas no resultado liquído do exercício (gratificação de balanço)
Outras situações, líquidas

(1.354.054)
(480.329)
188.986
120.246
12.508.270
(4.856.342)
2.055.989
8.182.766
26,5%
2.168.433

Taxa nominal de imposto

(ii) Este montante corresponde a certas despesas tributadas em IRC autonomamente.
(iii) Este montante resulta de regularizações diversas efectuadas na rubrica de imposto do exercício.
O movimento nos impostos diferidos foi como segue:

Saldo
inicial
Activos por impostos diferidos :
Prejuízos fiscais reportáveis
Cuidados de saúde
Mais valias diferidas
Ajustamentos e provisões
Outros
Passivos por impostos diferidos :
Reavaliações
Mais-valias suspensas
Outros
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Constituição

(Reversão)

Saldo
final

19.543.738
58.505.905
8.403.108
4.663.839
656.221
91.772.811

385.396
2.948.655
260.446
3.594.497

(19.543.738)
(806.437)
(339.343)
(20.689.518)

385.396
61.454.560
7.596.671
4.924.285
316.878
74.677.790

(5.420.770)
(1.171.598)
(126.774)
(6.719.142)

(21.550)
(21.550)

263.406
30.026
293.432

(5.157.364)
(1.141.572)
(148.324)
(6.447.260)

179

CTT – Correios de Portugal, S.A.
59. DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
O detalhe dos componentes de caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de
2007 era como segue:
2008
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outros títulos negociáveis

2007

63.821.697
152.904.445
364.056.494
580.782.636

61.063.001
257.783.393
380.000.000
698.846.394

60. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
A demonstração de resultados por funções foi elaborada tendo em consideração o disposto na Directriz
Contabilística n.º 20, a qual apresenta um conceito de resultados extraordinários diferente do definido no
Plano Oficial de Contabilidade (POC) para preparação da Demonstração dos resultados por naturezas. As
reclassificações proporcionam as seguintes diferenças nas diversas naturezas de resultados:

Demonstração dos
res ultados por naturezas
Resultados operacionais
Resultados financeiros
Resultados correntes
Resultados extraordinários
Resultado líquido

(f)

76.766.595
3.544.569
80.311.164
3.146.419
58.152.857

Reclassificação
3.163.202
3.146.419
(3.146.419)
-

Demonstração dos
resultados por funções
79.929.797
3.544.569
83.457.583
58.152.857

A rubrica “Custo das prestações de serviços” da demonstração de resultados por funções (“DCRF”) inclui
diversas rubricas da demonstração de resultados por naturezas (“DCRN”), nomeadamente:
“Fornecimentos e serviços externos” e “Custos com o pessoal”, no que se refere a atendimento nas
Estações dos Correios, distribuição (Centros de Distribuição Postal) e produção (Centrais de Correio,
Tratamento e Transportes Postais).

(g) Na rubrica “Outros proveitos e ganhos operacionais” da DCRF encontram-se considerados os valores
registados na rubrica “Proveitos suplementares”, “Subsídios à exploração”, “Trabalhos para a própria
empresa”, “Outros proveitos e ganhos operacionais” e diversos proveitos das rubricas de “Proveitos e
ganhos financeiros” e “Proveitos e ganhos extraordinários” da DCRN.
(h) O valor da rubrica “Outros custos e perdas operacionais” da DCRF inclui a conta com a mesma
designação na DCRN, bem como as “Amortizações do exercício”, “Provisões do exercício” e diversos
custos das rubricas de “Custos e perdas financeiros” e “Custos e perdas extraordinários”.
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(i)

Determinadas naturezas de custos, nomeadamente, electricidade, água, rendas e alugueres, seguros,
conservação e reparação, limpeza, higiene e conforto, vigilância e segurança, combustíveis, aluguer de
viaturas, pessoal, foram agrupadas e repartidas por várias áreas de actividade, de acordo com critérios
definidos.

(j)

Na rubrica “Perdas em empresas participadas” compreende os ganhos e perdas em empresas
participadas e a amortização dos trespasses.
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61. OUTRAS INFORMAÇÕES
Em 7 de Abril de 2006 o Banco Internacional do Funchal (BANIF), interpôs contra os CTT – Correios de
Portugal, que foram pessoalmente citados em 27 de Junho de 2006, uma acção de processo ordinário pedindo
a execução do MoU (princípio s de acordo) de constituição do Banco Postal e subsidiariamente, caso se
entenda não exequível esta condenação, a obrigação de indemnizar o BANIF por danos emergentes e lucros
cessantes, ascendendo o pedido a 100.000.000 Euros acrescido de juros vincendos. Sendo certo que o
consultor legal da Empresa entende pouco provável, numa classificação a três níveis, de pouco a muito
provável, que os pedidos deduzidos pelo BANIF sejam julgados procedentes decidiu-se não constituir qualquer
provisão para este fim. De referir de igual modo que o período de exercício de direito de preferencia a exercer
pela Caixa Geral de Depósitos cessou em Janeiro de 2008.
62. ADIANTAMENTO DE CLIENTES
A rubrica de adiantamento de clientes refere-se essencialmente aos valores recebidos do Centro Nacional de
Pensões, cuja data de liquidação aos respectivos pensionistas irá ocorrer em Janeiro de 2009.

O DIRECTOR FINANCEIRO
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A estrutura deste relatório está conforme orientação do accionista – “Um compromisso com a excelência
na gestão do Grupo CTT”. Os títulos 11 a 14, assinalados com *, foram introduzidos para assegurar a
conformidade com a RCM nº 49/2007. O Relatório de Governo da Sociedade foi pela primeira vez
incluído pelos CTT no Relatório e Contas de 2005.
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0

Declaração de Cumprimento

0.1

Estrutura

O conteúdo do presente relatório obedece ao estabelecido no anexo ao Regulamento da CMVM nº
7/2001, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM nº 11/2003, embora, por orientação
do accionista – “Um compromisso com a excelência na gestão do Grupo CTT” –, com sequência e
numeração diferentes. A correspondência entre os pontos do referido anexo e os do presente relatório é
dada pelo quadro infra.
Correspondência com o regulamento CMVM

Capítulo

0. Declaração de Cumprimento
I. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
1. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos e
departamentos da sociedade no quadro do processo de decisão empresarial.
2. Lista das comissões específicas criadas na sociedade (por exemplo, comissão de ética e comissão
de avaliação de estrutura e governo societários) com indicação da sua composição, incluindo
indicação dos administradores considerados, nos termos do nº 2 do artigo 1º, como independentes
que as integram, e das suas atribuições.
3. Descrição do sistema de controlo de riscos implementado na sociedade.
4. Descrição da evolução da cotação das acções do emitente tendo em conta designadamente:
a) a emissão de acções ou de outros valores mobiliários que dêem direito à subscrição ou aquisição
de acções;
b) o anúncio de resultados;
c) o pagamento de dividendos efectuado por categoria de acções com indicação do valor líquido por
acção.
5. Descrição da política de distribuição de dividendos adoptada pela sociedade, identificando,
designadamente, o valor do dividendo por acção distribuído nos três últimos exercícios.
6. Descrição das principais características dos planos de atribuição de acções e dos planos de
atribuição de opções de aquisição de acções adoptados ou vigentes no exercício em causa,
designadamente justificação para a adopção do plano, categoria e número de destinatários do plano,
condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de acções, critérios relativos ao preço das
acções e o preço de exercício das opções, período durante o qual as opções podem ser exercidas,
características das acções a atribuir, existência de incentivos para a aquisição de acções e/ou o
exercício de opções e competência do órgão de administração para a execução e/ou modificação do
plano.
7. Descrição dos elementos principais dos negócios e operações realizadas entre, de um lado, a
sociedade e, de outro lado, os membros dos seus órgãos de administração e fiscalização, titulares de
participações qualificadas ou sociedades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo,
desde que sejam significativos em termos económicos para qualquer das partes envolvidas, excepto
no que respeita aos negócios ou operações que, cumulativamente, sejam realizadas em condições
normais de mercado para operações similares e façam parte da actividade corrente da sociedade.
8. Referência à existência de um Gabinete de Apoio ao Investidor ou a outro serviço similar com
alusão a:
a) Funções do Gabinete;
b) Tipo de informação disponibilizada pelo Gabinete;
c) Vias de acesso ao Gabinete;
d) Sítio da sociedade na Internet;
e) Identificação do Representante para as Relações com o Mercado.
9. Indicação da composição da comissão de remunerações ou órgão equivalente, quando exista,
identificando os respectivos membros que sejam também membros do órgão de administração, bem
como os seus cônjuges, parentes e afins em linha recta até ao terceiro grau, inclusive.
10. Indicação do montante da remuneração anual paga ao auditor e a outras pessoas singulares ou
colectivas pertencentes à mesma rede suportada pela sociedade e/ou por pessoas colectivas em
relação de domínio ou de grupo e, bem assim, discriminação da percentagem respeitante aos
seguintes serviços:
a) serviços de revisão legal de contas;
b) outros serviços de garantia de fiabilidade;
c) serviços de consultoria fiscal;
d) outros serviços que não de revisão legal de contas;
Se o auditor prestar algum dos serviços descritos nas alíneas c) e d), deve ser feita uma descrição dos
meios de salvaguarda da independência do auditor.

0
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1.1 e 4.1
5

n.a.
10
1.3.
1.3

n.a

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
10
10

2.4

1.4
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Correspondência com o regulamento CMVM

Capítulo

CAPÍTULO II. EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO E REPRESENTAÇÃO DE ACCIONISTAS
1. Existência de regras estatutárias sobre o exercício do direito de voto, nomeadamente que afastem o
exercício do direito de voto por correspondência.
2. Existência de um modelo para o exercício do direito de voto por correspondência.
3. Possibilidade de exercício do direito de voto por meios electrónicos.
4. Antecedência exigida para o depósito ou bloqueio das acções para a participação na assembleia
geral.
5. Exigência de prazo que medeie entre a recepção da declaração de voto por correspondência e a
data da realização da assembleia geral.
6. Número de acções a que corresponde a um voto.

3
3
3
3
3
3

CAPITULO III. REGRAS SOCIETÁRIAS
1. Referência sobre a existência dos códigos de conduta dos órgãos da sociedade ou de outros
regulamentos internos, assim como descrição sumária ou indicação sobre a forma de acesso, pelos
investidores, aos referidos códigos de conduta ou regulamentos internos.

4.1

2. Descrição dos procedimentos internos adoptados, se for o caso, para o controlo do risco na
actividade da sociedade, designadamente existência de unidades orgânicas dedicadas à auditoria
interna e/ou à gestão de riscos.

5

3. Indicação das medidas susceptíveis de interferir no êxito de ofertas públicas de aquisição, devendo
descrever-se sumariamente pelo menos as seguintes: limites ao exercício dos direitos de voto,
restrições à transmissibilidade de acções, direitos especiais de algum accionista e acordos
parassociais, se conhecidos pela sociedade.

n.a.

CAPÍTULO IV. ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1. A caracterização do órgão de administração, designadamente no que respeita a:
a) Identidade de membros que compõem o órgão de administração, distinguindo-se os membros
executivos dos não executivos, e os membros independentes dos não independentes;
b) Funções que os membros do órgão de administração exercem em outras sociedades,
descriminando-se as exercidas em outras sociedades do mesmo grupo.
2. Referência à eventual existência de uma comissão executiva ou de outras comissões com
competência em matéria de gestão, identificando, designadamente, os poderes e competências
atribuídos a essas comissões e a sua composição, incluindo indicação dos administradores
considerados, nos termos do nº 2 do artigo 1º, como independentes que integram essas comissões.
3. Descrição do modo de funcionamento do órgão de administração, indicando-se nomeadamente:
a) Delimitação de competências entre o Presidente do órgão de administração e o Presidente da
comissão executiva, caso exista;
b) Lista de matérias vedadas à comissão executiva, se existentes;
c) Informação aos membros do órgão de administração relativamente às matérias tratadas e decisões
tomadas pela comissão executiva, caso exista;
d) Lista de incompatibilidades definida internamente pelo órgão de administração e número máximo
de cargos acumuláveis pelos administradores em órgãos de administração de outras sociedades, caso
existam;
e) Número de reuniões do órgão de administração durante o exercício em causa.
4. Descrição da política de remuneração, incluindo designadamente os meios de alinhamento dos
interesses dos administradores com o interesse da sociedade.
5. Indicação da remuneração, individual ou colectiva, entendida em sentido amplo de forma a incluir,
designadamente, prémios de desempenho, auferida, no exercício em causa, pelos membros do órgão
de administração, distinguindo os administradores executivos dos não executivos e distinguindo a
parte fixa e a parte variável da remuneração. No cálculo da remuneração auferida pelos
administradores da sociedade devem ser incluídos os montantes a qualquer título pagos por outras
sociedades em relação de domínio ou de grupo.
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0.2

Declaração de conformidade

Os CTT não estão no mercado de capitais, as suas acções são detidas na totalidade pelo accionista único Estado, pelo que não se lhes aplicam todas as recomendações da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM). Os CTT adoptam todas as recomendações do Relatório nº 28/2003

– 2ª

Secção do Tribunal de Contas.
Na Assembleia Geral Anual dos CTT, realizada em 28 de Abril de 2008, foi eleito o novo Conselho de
Administração (CA) do Grupo CTT e aprovadas as orientações para o mandato 2008-2010.
O novo CA manteve as práticas assumidas pelo anterior CA, de desenvolver e implementar regras
societárias, alinhadas com as melhores práticas nacionais e internacionais, visando responder às
necessidades de responsabilização, de transparência e de qualidade das práticas internas e de divulgação,
clara e atempada, da informação relevante sobre a actividade da empresa.
No anterior mandato foram desenvolvidas diversas actividades com vista a cumprir esse objectivo:
•

Apresentação ao Estado, na sua qualidade de accionista único, da proposta de “Princípios Gerais de
Política da Sociedade” que mereceu a sua aprovação por considerar que os objectivos estratégicos aí
definidos eram compatíveis com o interesse do Estado no sector e na economia em geral. Os
Princípios foram divulgados por todos os trabalhadores do Grupo CTT;

•

Estabelecimento e divulgação da Política de Qualidade do Grupo CTT, tendo em vista promover as
melhores práticas no trabalho e uma cultura empresarial de responsabilidade e profissionalismo;

•

Elaboração do Relatório de Governo da Sociedade (incluído em todos os Relatórios e Contas
publicados desde 2005);

•

Elaboração do Relatório de Sustentabilidade em anexo ao Relatório e Contas anual (incluído pela
primeira vez no Relatório e Contas de 2006);

•

Elaboração do Código de Ética (em Fevereiro de 2006) que contempla os valores e normas de conduta
que o Grupo CTT, os seus responsáveis e demais trabalhadores devem observar. O mesmo foi
distribuído individualmente a cada um;

•

Identificação dos principais factores de risco inerente aos negócios do Grupo CTT e das unidades
responsáveis pela sua gestão, que para o desempenho dessa missão devem contar com a cooperação
de todos os trabalhadores;

•

Identificação dos financial officers das empresas do Grupo CTT, responsáveis por assegurar a
protecção, equilíbrio e preservação dos interesses dos stakeholders;

•

Criação das Comissões de Ética, de Estratégia e de Vendas;

•

Elaboração e divulgação da Carta de Higiene, Segurança e Ergonomia do Trabalho;

Relatório e Contas – 2008

185

CTT – Correios de Portugal, S.A.
•

Aprovação e divulgação da Política de Ambiente para o Grupo CTT que vincula toda a Empresa ao
cumprimento dos princípios do Desenvolvimento Sustentável, assumindo a vertente ambiental como
parte integrante da estratégia e prática empresariais;

•

Aprovação do Manual de Políticas e Procedimentos Contabilísticos e Orçamentais do Grupo CTT que
define os princípios, critérios e procedimentos contabilísticos e de consolidação a adoptar pelas
empresas do Grupo.

De acordo com as melhores práticas empresariais, o CA eleito para o triénio 2008-2010 empreendeu,
durante 2008, as seguintes acções:
•

Designação do secretário da sociedade, aprovação do Regulamento do Conselho de Administração e
do modelo de Regulamento de CE – Comissão Executiva (para as empresas participadas), atribuição
de responsabilidades entre os cinco membros do CA, todos eles executivos, em termos de negócios,
unidades organizativas dos CTT e empresas, reajustamentos orgânicos considerados necessários para
dar resposta às orientações do accionista e nomeação de novos responsáveis, promovendo a igualdade
de oportunidades entre os mais jovens e os mais experientes, entre homens e mulheres (na reunião de
28 de Abril de 2008);

•

Aprovação dos Regulamentos para os CA e CE da CTT Expresso e da Mailtec Holding, nas reuniões
de Conselho de Administração realizadas em 30 de Abril de 2008 (em 29 de Julho de 2008 no que
respeita à Tourline Express Mensajería);

•

Alteração, em Junho, da política de atribuição de viaturas em termos de responsabilidades,
racionalização do tipo de viaturas, com extensão do período de aluguer (AOV) e redução da
quilometragem e inerente limite de combustível; acresce ainda que os novos AOV já não incluem
seguro, o qual, a custo menor, passou a integrar a carteira de seguros;

•

Celebração, em 4 de Julho de 2008, de contratos de gestão entre CTT (accionista) e os
administradores executivos da CTT Expresso e da Mailtec Holding (3 em cada um dos casos) e os
CEO da PostContacto e da PayShop Portugal;

•

Celebração, em 31 de Julho de 2008, de contratos de objectivos com os 22 responsáveis directamente
dependentes do CA/CTT;

•

Designação do secretário da sociedade suplente em 14 de Agosto de 2008;

•

Criação, em Setembro, da responsabilidade compliance com representação orgânica e identificados os
compliance officers;

•

Lançamento, em Outubro, do projecto integrado de “luta contra a pobreza e exclusão social”, sob a
égide do accionista Estado;

•

Criação de três comissões especializadas: Comissão de Comunicação, Comissão de Gestão
Imobiliária e Comissão de Crédito (vide 1.1 infra);

•

Criação da Comissão de Gestão de Serviços Partilhados (idem).
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Os CTT publicam anualmente o seu Relatório e Contas, que inclui informação detalhada sobre a empresa
e é divulgado no seu website (www.ctt.pt). Desde 2006 são também publicados Relatórios e Contas
semestrais.
Relativamente às 10 (dez) recomendações da CMVM, informa-se sobre as medidas de adopção:
•

Recomendação 1 – Divulgação da informação
Canais de comunicação: website de acesso irrestrito e Assessoria de Imprensa.

•

Recomendação 2 – Exercício do Direito de Voto e Representação de Accionistas
Em 18 de Novembro de 2007 foi introduzida nos estatutos a não permissão do voto por
correspondência (vide 3 infra).
Não existência de prazo de bloqueio das acções para participação em assembleia geral.

•

Recomendação 3 – Controlo Interno e Detecção de Riscos de Negócio
A empresa tem unidades organizativas dedicadas à auditoria interna e à gestão de riscos de negócio.

•

Recomendação 4 – Ofertas Públicas de Aquisição
Não aplicável. Empresa fechada (empresa pública).

•

Recomendação 5 – Gestão da Sociedade e dos seus Responsáveis
Orientação efectiva em relação à gestão da sociedade e dos seus responsáveis pelo órgão de
administração (cfr. Ponto 2.2 deste relatório).

•

Recomendação 6 – Composição do órgão de administração
Os administradores são pessoas com experiência profissional relevante e oferecem garantias de um
desempenho idóneo.

•

Recomendação 7 – Comissões de controlo para avaliação da estrutura e governo societários
Todos os Administradores são executivos com responsabilidades específicas atribuídas.

•

A empresa tem vindo sucessivamente a adoptar as melhores práticas de governo da sociedade dentro
das limitações impostas pelos estatutos. O actual CA criou quatro comissões especializadas (vide 1.1
infra).

•

Recomendação 8 – Remuneração dos membros do órgão de administração.
A remuneração individualizada dos administradores consta do ponto 1.5 deste relatório. A comissão
de fixação dos vencimentos, eleita na Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008, ainda não fixou o
estatuto remuneratório do Conselho de Administração para o mandato 2008-2010, pelo que se
encontra em vigor o do anterior mandato.

•

Recomendação 9 – Independência dos membros da Comissão de Remunerações
Os membros da comissão de vencimentos são independentes do órgão de administração (cfr. 2.4 deste
relatório).

•

Recomendação 10 – Planos de atribuição de acções
Não aplicável. Empresa fechada (empresa pública).
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0.3

Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007

A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 49/2007, de 28 de Março, aprovou os princípios de
bom governo das empresas do sector empresarial do Estado.
De forma a tornar explícita a conformidade do Relatório e Contas de 2008 dos CTT – Correios de
Portugal, S.A. com o preconizado pela RCM construiu-se a tabela seguinte, onde se referem, conforme os
casos, a correspondência com o capítulo do Relatório e Contas ou dos respectivos Anexo I – Relatório
de Governo da Sociedade e Anexo II – Relatório de Sustentabilidade.
Correspondência com as orientações da RCM

Capítulo do Relatório/Anexo I ou II

1 – Missão, objectivos e políticas da empresa

6

2 – Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita

Anexo I – 4.1 e 4.2

3 – Informação sobre transacções relevantes com entidades relacionadas

17 – Notas 16 e) e 25
18 – Notas 32, 47, 50, 54 e 55

4 – Informação sobre outras transacções
Procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e serviços

12, Anexo I - 11 e Anexo II - 2.2

Lista dos principais fornecedores

Anexo I - 11

5 – Identificação do modelo de governo e dos membros dos órgãos sociais
a)

membros dos órgãos sociais, funções e responsabilidades

b)

auditor externo

6 – Remunerações dos membros dos órgãos sociais
(informação detalhada em tabela própria a seguir)

Anexo I – 1.1, 2 e 16 e Anexo II – 1.3 e
1.4
Anexo I – 1.4
17 – Nota 43
18 – Nota 39
Anexo I – 1.5

7 – Análise de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental
a)

Estratégias adoptadas

6 e Anexo II – 1.1

b) Grau de cumprimento das metas

1, 2, 6.9 e 14 e Anexo I – 15

c)

1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 e
Anexo II

Políticas prosseguidas para garantir a eficiência económica,
financeira, social e ambiental

d) Principais factores de risco inerentes ao negócio

Anexo I – 5.1 e Anexo II – 1.5

e)

Responsabilidade social

12, Anexo I – 13 e Anexo II – 2.5, 2.6 e 3

f)

Desenvolvimento sustentável

11, 12, Anexo I – 1.2, 1.3, 11, 12, 13 e 14
e Anexo II – 2 e 3

g) Serviço público e satisfação das necessidades da colectividade

5, 8, Anexo I – 12 e Anexo II – 2.3.1

h) Investigação, inovação e desenvolvimento e novas tecnologias

10 e Anexo I – 8 e 9

i)

Planos de acção para o futuro

1, 15 e Anexo II – 3.1.3 e 5

8 – Cumprimento dos princípios de bom governo

Anexo I – 0.2 e 0.3

9 – Código de Ética

Anexo I – 4.1 e Anexo II – 1.2

10 – Provedor do cliente

4 e Anexo I – 1.1
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A tabela seguinte procede à discriminação do estatuto remuneratório dos órgãos sociais, conforme
orientações da RCM.
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: senha de presença no valor de 580,00 euros
Vice-presidente: senha de presença no valor de 390,00 euros
Secretário: senha de presença no valor de 290,00 euros
Conselho de Administração
0 – Todos os administradores são executivos
1 – Remuneração anual dos administradores
a) Remuneração base:
Presidente - €14 300 x 14 = €200 200; vice-presidente - €12 870 x 14 = €180 180; outros
administradores - €12 155 x 14 = €170 170 (1).
b) Remuneração por acumulação de funções de gestão – não há (1).
c) Remuneração complementar – não há (1).
d) Despesas de representação – não há (1).
e) Prémios de gestão – em função do definido nos contratos de gestão para o mandato
2008-2010 (1)
f) Outros – não há (1)
2 – Outras regalias e compensações
a)

Gastos de utilização de telefone: telefone móvel até ao montante máximo mensal de €150
por administrador (1).

b) Viatura de serviço: presidente – Mercedes S 320 CDI (propriedade da empresa adquirido
em 2003); vice-presidente e outros administradores (adquiridos em regime de AOV) – 4
Audi 6 2.0 TDI sendo 1 de 2004 e 3 de 2009 (1).
c)

Combustível da viatura: pago pela empresa (1).

d) Subsídio de deslocação – não há (1).
e)

Subsídio de refeição: o CA decidiu não auferir subsídio de refeição face ao conteúdo do
Relatório nº 28/2003 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, não obstante a comissão de
vencimento o ter atribuído. (1)

f)

Outros – não há (1)

3 – Encargos com benefícios sociais
a)

Segurança social obrigatória: aos administradores aplica-se a lei geral.

b) Planos complementares de reforma: não há (1).
c)

Seguros de saúde: não há, embora o vice-presidente tenha optado por aderir ao sistema de
complementos de benefício de saúde em vigor na empresa, nos termos da deliberação da
comissão de vencimentos; outro administrador aufere, enquanto quadro da empresa, ao
sistema em vigor para os trabalhadores da empresa (1).

d) Seguros de vida / acidentes pessoais: nos termos em vigor no Grupo, conforme deliberação
da comissão de vencimentos (1).
e)

Outros – não há (1).

(1) Vide Anexo I – 1.5 e 2.4
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Estatuto Remuneratório do Conselho de Administração (continuação)
4 – Informações adicionais
a)

Opção pelo vencimento de origem: não.

b) Regime de Segurança Social: Presidente e outros Administradores – regime geral; outro
Administrador – CGA.
c)

Cumprimento do nº 7 da RCM nº 155/2005 (planos complementares de reforma): não há
(1).

d) Data de aquisição das viaturas: Mercedes – 6/2003; Audi – 1 em 10/2004 e 3 em 02/2009
(os últimos quatro em regime AOV).
e)

Exercício de opção de aquisição de viatura de serviço: não.

f)

Usufruto de casa de função: não.

g) Exercício de funções remuneradas fora do Grupo: não.
g) Outras: não.
(1) Vide Anexo – 1.5 e 2.4

Conselho Fiscal
Presidente: 20% do valor da remuneração do presidente do Conselho de Administração, 14 vezes
por ano.
Vogais: 15% do valor da remuneração do presidente do Conselho de Administração, 14 vezes por
ano.

A deliberação social unânime por escrito do accionista único de 18 de Julho de 2008, que procedeu à
eleição dos três membros do Comité de Estratégia, fixou também os respectivos vencimentos, ilíquidos,
catorze vezes por ano: Presidente - € 3 575,00; Vogais - € 2 860,00.

1

Divulgação da Informação

1.1 Estrutura Organizacional do Grupo
A organização do Grupo CTT (organigrama infra) está orientada para o cliente através de estruturas
próprias para marketing, venda e assistência diferenciada para os segmentos de clientes.
Os negócios estão organizados por grandes linhas que enquadram as empresas participadas.
Os serviços partilhados fornecem serviços de suporte a todas as empresas do Grupo e os serviços
corporativos apoiam o Conselho de Administração na gestão, controlo e supervisão das várias empresas.
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Compete aos CTT (empresa-mãe) a responsabilidade em assegurar o cumprimento do contrato de
concessão do serviço postal universal. As demais empresas do Grupo operam em mercado aberto.
Todos os membros do Conselho de Administração (CA) dos CTT têm áreas de responsabilidade
especificamente atribuídas e desempenham igualmente funções de administração ou de gerência em
outras sociedades do Grupo (vide 2.2). Estas têm uma CE (Comissão Executiva) ou um CEO (Chief
Executive Officer) que assegura a gestão dos respectivos negócios. No sentido de reforçar a capacidade
de gestão e gerar maior responsabilização das empresas foram criadas pelo actual CA em duas das
principais subsidiárias do Grupo – CTT Expresso e Mailtec Holding – Comissões Executivas de três
elementos. Anteriormente apenas havia a funcionar CE na Tourline Express Mensajería e na EAD
(empresa detida a 51%).
Na Assembleia Geral Anual dos CTT, realizada em 28 de Abril de 2008, foi eleito o Conselho de
Administração (CA) e aprovadas as orientações do accionista para o mandato 2008-2010, bem como
consagrado nos Estatutos, um Comité de Estratégia, órgão consultivo do CA.
Sem alterar a estrutura de funcionamento da empresa, o Conselho de Administração decidiu reafectar
algumas responsabilidades (vide ponto 4 do Relatório e Contas 2008 do Grupo CTT).
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As atribuições das Direcções são as seguintes:
Marketing - dotar o Grupo CTT de uma oferta integrada de soluções de comunicações, que assegure a
estratégia de crescimento sustentado e maximize a sua eficácia, garantindo a flexibilidade adequada às
necessidades do mercado, contribuindo para a melhoria da imagem corporativa das empresas, bem como
do volume de negócio;
Soluções Empresariais – garantir a satisfação dos clientes empresariais e a qualidade contratualizada;
disponibilizar ofertas aos clientes empresariais ajustadas às suas necessidades; gerir os projectos
estratégicos mais directamente ligados aos clientes empresariais;
Grandes Clientes – assegurar a satisfação das necessidades dos grandes clientes; gerir as key accounts e
as grandes contas, maximizando o volume de vendas do Grupo;
Clientes Nacionais – gerir as operações de atendimento, distribuição e venda de forma eficiente,
maximizando a produtividade e garantindo a excelência da qualidade de serviço, num quadro de
flexibilização dos recursos; potenciar o volume de vendas, face ao desenho da oferta, níveis de preço
definidos e respeito integral pelas obrigações de serviço universal;
Suporte a Clientes e Áreas de Negócio – gerir as actividades de informação e apoio ao cliente; assegurar
a satisfação das necessidades das áreas de negócio nos processos de relacionamento com as unidades de
serviço;
Serviços Financeiros – potenciar e rentabilizar a rede de estações de correio através da colocação de
produtos e serviços financeiros de forma a proporcionar a criação de valor accionista.
Operações – optimizar as operações de tratamento e transporte de correio, assegurando a sua eficiência, e
melhorar a qualidade de serviço aos clientes das regiões autónomas;
Filatelia – desenvolver de forma global, sustentada e com rendibilidade o negócio da filatelia e do
coleccionismo, mantendo a idoneidade e os níveis de qualidade da filatelia portuguesa;
Unidade de Telecomunicações – gerir e desenvolver o portofolio global de produtos e serviços de
telecomunicações do Grupo CTT numa perspectiva de centro de resultados.
Manutenção, Obras e Património Imobiliário – assegurar serviços de gestão imobiliária e promover a
manutenção, conservação e renovação do património imobiliário;
Compras e Serviços Gerais – prestar serviços nas áreas da cadeia de abastecimento e gestão de contratos
de forma optimizada, criando valor para a organização;
Processos, Organização e Informação – satisfazer as necessidades de IT/IS dos CTT e empresas
participadas, numa base eficiente;
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Financeira – assegurar as funções financeira e contabilística e garantir um eficaz e eficiente processo de
reporting financeiro do Grupo CTT e o controlo interno do mesmo;
Administração de Pessoal – assegurar a satisfação de necessidades de recursos humanos, bem como o
planeamento e a implementação das políticas de gestão de pessoal, de forma a atrair, desenvolver e reter
os melhores recursos, contribuindo para o aumento da literacia e o desenvolvimento das competências;
Secretaria Geral – assegurar apoio especializado ao Conselho de Administração (CA) e restantes órgãos
sociais e o exercício eficaz e eficiente das funções jurídica e de segurança;
Unidade Internacional – promover a realização de projectos, parcerias e negócios internacionais e dar
execução à política dos CTT no âmbito das organizações internacionais e de cooperação;
Comunicação – definir e implementar as estratégias de comunicação interna da empresa, de patrocínios
e mecenato, através do desenvolvimento de acções que contribuam para o fortalecimento da imagem dos
CTT;
Assessoria de Imprensa - responder com eficácia aos órgãos de comunicação social;
Obras Sociais – promover a disponibilidade de cuidados de saúde e de protecção social, assente em
critérios de gestão, garantindo a qualidade e os serviços aos beneficiários em função dos recursos
disponíveis, assim como promover a cobertura da saúde no trabalho;
Regulação – assessorar o CA em matéria de regulação e gerir os riscos regulatórios;
Estratégia e Desenvolvimento – assessorar o CA em matéria de desenvolvimento e gestão estratégica do
portfolio dos negócios da empresa, numa perspectiva de crescimento sustentado das receitas e dos
resultados; promover o desenvolvimento, modernização e excelência da rede de atendimento e
distribuição num contexto de progressiva flexibilização de recursos, liberalização do mercado e
conveniência do cliente; promover a política de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável do
Grupo CTT, nas suas dimensões económica, social e ambiental, assegurando a observância das melhores
práticas.
Planeamento e Controlo – assessorar o CA em matéria de planeamento e controlo de gestão garantindo a
articulação de todas as unidades organizacionais dos CTT e das empresas participadas, numa perspectiva
de criação de valor;
Auditoria e Inspecção – prestar serviços de Auditoria, assegurando a avaliação da eficiência e da
eficácia dos sistemas de controlo interno das unidades organizacionais dos CTT e das empresas
participadas; analisar os processos de negócio dos CTT e das empresas participadas de modo a minimizar
ou eliminar os riscos de perda de receita resultante de fraude ou de deficiências no processo de geração
de receitas (Revenue Assurance); assegurar e coordenar o exercício da função disciplinar e assessorar o
CA em matéria de prevenção e na gestão e mitigação de riscos de compliance no âmbito do Grupo CTT;
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Gabinete do Presidente – assessorar o Presidente do Conselho de Administração.
A Provedoria exerce a sua actividade junto do Conselho de Administração e tem por missão reconhecer
e assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos clientes, compartes ou
fornecedores, bem como os da empresa perante eles.
Em Julho de 2008 os CTT lançaram o projecto “Serviços Partilhados” no entendimento de que é
vantajoso adoptar um modelo de gestão para a partilha de processos transversais a todas as áreas,
servindo de suporte ás diferentes actividades que, não raras vezes, são contratadas fora, em regime de
outsourcing. A Unidade de Serviços Partilhados (USP), coordenada por uma Comissão de Gestão,
combina e consolida, numa única área, os serviços prestados aos vários negócios do Grupo CTT,
contribuindo para que as unidades de negócio e as empresas do Grupo possam concentrar esforços no
respectivo core business. São abrangidas pela USP grande parte das actividades anteriormente atribuídas
às direcções de Administração de Pessoal, Compras e Serviços Gerais, Financeira, Manutenção, Obras e
Património Imobiliário, Processos, Organização e Informação e Suporte a Clientes e Áreas de Negócio.
Do diagnóstico efectuado, concluiu-se pela necessidade de autonomizar um conjunto de
responsabilidades corporativas respeitantes ao Grupo CTT distintas das relativas às das unidades de
serviços partilhados:
Finanças corporativas – assessorar o CA em matéria de planeamento financeiro de médio e longo prazo,
na política e gestão dos riscos financeiros, na gestão das participações financeiras, no planeamento fiscal,
nas políticas contabilísticas e na gestão de seguros;
Recursos humanos corporativos – assessorar o CA em matéria de planeamento das necessidades de
pessoal, nas políticas de recrutamento e integração, de desempenho e análise do potencial, de
remunerações e compensação, e de desenvolvimento, na gestão de quadros chave, na estratégia de
desenvolvimento organizacional, na gestão da mudança e na gestão da relação institucional com
sindicatos e Comissão de Trabalhadores;
Sistemas de informação corporativos – assessorar o CA em matéria de planeamento estratégico de
tecnologias e sistemas de informação, nas arquitecturas e tecnologias preferenciais, na gestão da
qualidade e riscos de tecnologias e sistemas de informação.
Procedeu-se ainda ao enquadramento do Instituto de Obras Sociais como unidade do centro corporativo.
A unidade de gestão de serviços partilhados englobará seis unidades de serviços – recursos humanos,
contabilidade e finanças, compras e logística, tecnologias de informação, gestão de recursos físicos e
suporte às áreas de negócio –, para além dos departamentos de gestão da perfomance e serviço ao cliente
interno e um fórum multidisciplinar (mesa de compras). O organograma futuro passará a ser o que se
apresenta de seguida.
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Atentas as boas práticas, o CA criou o Compliance corporativo que constitui uma função nuclear na
gestão de risco do grupo CTT, ao assegurar que as actividades de negócio são desempenhadas em
conformidade com as leis e regulamentos e no respeito pelas regras de boa deontologia. É responsável
pela coordenação e dinamização da função, em articulação com os Compliance officers das várias
entidades do Grupo CTT e foi integrado na direcção de Auditoria e Inspecção.
Ainda a nível do CA foram criadas as seguintes Comissões especializadas:
•

Comissão de comunicação, com o objectivo de assegurar maior eficácia, eficiência e agilidade ao
nível da comunicação interna; fazer chegar às pessoas atempadamente, de forma clara e directa o que a
empresa pretende comunicar; garantir uma comunicação integrada e articulada que favoreça e
incremente sinergias entre as várias áreas e empresas do grupo e promova a ligação da gestão às
pessoas, ajudando a consolidar a imagem da organização, a identidade organizacional e o espírito de
grupo; garantir uma comunicação preventiva e activa, incluindo as matérias laborais; racionalizar a
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rede de comunicação no Grupo, articulando as vertentes interna e externa; criar um observatório que
permita medir e avaliar as acções de comunicação e propor as medidas correctivas necessárias.
A Comissão de Comunicação para além do Conselho de Administração engloba os responsáveis das
seguintes unidades: Secretaria Geral, Recursos Humanos Corporativos, Operações, Grandes Clientes,
Clientes Nacionais, Assessoria de Imprensa, Comunicação, Marketing, Auditoria e Inspecção e
Gabinete do Presidente.
•

Comissão de gestão imobiliária para o planeamento e gestão estratégica de imóveis, programação de
investimentos em imóveis e promoção da optimização e rentabilização do património imobiliário. Esta
Comissão é composta por 2 membros do Conselho de Administração (ADCFO e ADCCO) e pelos
responsáveis das seguintes unidades: Recursos Físicos, Clientes Nacionais, Operações e

Planeamento e Controlo.
•

Comissão de crédito que se debruça sobre as políticas e gestão de crédito a terceiros, sobre a
concessão de crédito e supervisiona a evolução da dívida vencida de terceiros. Esta Comissão é
composta pelos 2 membros do Conselho de Administração antes referidos e pelos responsáveis das
seguintes unidades: Finanças Corporativas, Contabilidade e Finanças, Grandes Clientes, Clientes
Nacionais, Operações, Marketing e Auditoria e Inspecção.

Junto do CA funciona ainda uma Comissão de Alta Direcção, de que fazem parte além do mesmo, os
CEO’s da CTT Expresso e da Mailtec e os directores das seguintes unidades organizativas da empresamãe: Grandes Clientes, Clientes Nacionais, Operações, Unidade Internacional, Estratégia e
Desenvolvimento, Planeamento e Controlo, Finanças Corporativas, Recursos Humanos Corporativos,
Sistemas de Informação Corporativos, Marketing e Secretaria Geral. Anteriormente à constituição do
Comité de Estratégia, a mesma era designada de “Comissão de Estratégia”.
Existe uma Comissão de Vendas que assessora o CA em matéria de oferta global dos serviços do Grupo,
constituída pelo director de Grandes Clientes e pelos CEO’s da CTT Expresso e da Mailtec.
Em 2007 foram estabelecidas as funções e identificados os financial officers das empresas do Grupo e
em 2008 os compliance officers.
Na Assembleia Geral Anual de 28 de Abril de 2008, foi aprovada a alteração dos estatutos dos CTT que
criou o Comité de Estratégia, órgão consultivo do CA, composto por três membros, designados por
deliberação social unânime por escrito do accionista de 18 de Julho de 2008: Luís Filipe Nunes Coimbra
Nazaré (Presidente do CA/CTT de 1 de Junho de 2005 a 28 de Abril de 2008), Presidente, e os Vogais
Júlio Américo Sousa Rendeiro (Administrador dos CTT/TLP de 1984 a 1986) e Amâncio Torres. Em
2008, o Comité de Estratégia realizou 9 reuniões formais. O Comité de Estratégia sendo um órgão
estatutário não é, todavia, um órgão social.
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1.2 Estrutura Accionista
O capital social dos CTT - Correios de Portugal, SA é composto por 17 500 000 acções com o valor
nominal de 4,99 euros cada, encontrando-se totalmente realizado e detido pelo Estado.
Com a transformação dos CTT em sociedade anónima, por força do Decreto-Lei nº 87/92 de 14 de Maio,
ainda que de capitais exclusivamente públicos, a empresa deixou de se encontrar submetida ao regime
das empresas públicas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 260/76 de 8 de Abril, conforme previsto no seu artº
48º, nº2.
Todavia, com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 558/99 de 17 de Dezembro, a noção de empresa
pública foi ampliada às sociedades anónimas nas quais o Estado possa exercer, isolada ou conjuntamente,
de forma directa ou indirecta, uma influência dominante em virtude da detenção da maioria do capital ou
dos direitos de voto ou do direito de designar ou de destituir a maioria dos membros dos órgãos de
administração ou de fiscalização, conforme respectivo artº 3º, nº 1, alíneas a) e b). O Decreto-Lei nº
300/2007 de 23 de Agosto, que veio proceder a algumas alterações ao regime jurídico do sector
empresarial do Estado, manteve inalterado esse artigo 3º.
Assim, os CTT regem-se pelo Decreto-Lei nº 87/92, pelos seus Estatutos, pelas normas aplicáveis às
sociedades anónimas, pelo Decreto-Lei nº 558/99 com as alterações que lhe foram introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 300/2007 e pelas normas especiais cuja aplicação decorra do objecto da sociedade.

1.3

Política de Dividendos

De acordo com os estatutos da sociedade, os lucros líquidos anuais terão a seguinte aplicação:
•

um mínimo de 5% para constituição da reserva legal;

•

uma percentagem a distribuir pelos accionistas, a título de dividendo a definir em assembleia geral;

•

o restante para os fins que a assembleia geral delibere de interesse para a sociedade.

Até 2006, os CTT não procederam à distribuição de dividendos face aos elevados montantes de
resultados transitados negativos por cobrir. Na sequência de deliberação social unânime por escrito do
accionista único de 17 de Agosto de 2006, a empresa procedeu à cobertura de uma parte significativa
desses resultados transitados, que em 31 de Dezembro de 2005 se situavam em 94 357 mil euros, por
utilização de reservas mobilizáveis para o efeito.
Em 2006 o resultado líquido apurado permitiu cobrir o remanescente desses resultados transitados
negativos e, pela primeira vez na história da empresa, proceder à distribuição de dividendos ao
accionista no montante de 24 773 939 euros, que corresponde a um dividendo por acção de €1,4156. Em
Maio de 2008 procedeu-se ao pagamento ao Estado de dividendos no montante de 58 194 664 euros
relativos ao exercício de 2007, correspondente a um dividendo por acção de €3,3254, ou seja, um
acréscimo de cerca de 135% ao ano anterior, traduzindo um payout ratio de 80%. Em dois anos, a
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empresa retornou ao accionista 95% do capital social. De acordo com a legislação em vigor os
dividendos estão sujeitos a uma taxa de retenção de 20%.
Mantém-se a política de distribuição de dividendos iniciada com a aprovação do R&C 2006.
Nos termos do artigo 294º, nº1, do código das sociedades comerciais deve proceder-se a uma distribuição
de 50% do lucro distribuível, sujeita às condições económicas e financeiras da empresa em cada
momento. Por lucro líquido distribuível entende-se o valor do lucro líquido do exercício deduzido de 5%
para reserva legal e do valor para cobertura de resultados transitados negativos.

1.4 Auditores
Apesar de não ser uma sociedade aberta, os CTT contratam serviços de auditoria externa a uma entidade
independente - Deloitte & Associados, SROC, S.A. - que não expressando uma opinião sobre a
efectividade da estrutura de controlo interno, sempre que entenderem relevante devem comunicar
eventuais deficiências significativas na estrutura de controlo interno e, se significativos, eventuais erros e
irregularidades detectadas.
Em 2008, a remuneração paga aos auditores externos foi de 160 289,8 euros (200 376,0 euros em 2007),
tendo esse pagamento sido repartido pela prestação dos seguintes serviços:
Valor (euros)

%

a) auditoria às demonstrações financeiras
das empresas do Grupo

108 722,0

67,83

b) outros serviços de garantia de fiabilidade

35 620,0

22,22

c) serviços de consultoria fiscal

15 947,8

9,95

160 289,8

100,0

Total

Adicionalmente foram pagos à Deloitte Consultores 239 170 euros relativamente à contratação de
serviços de consultadoria na preparação do lançamento da USP.
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1.5

Remunerações dos Administradores

A comissão de fixação dos vencimentos, eleita na Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008, ainda não
fixou o estatuto remuneratório do Conselho de Administração para o mandato 2008-2010, pelo que está
em vigor o do anterior mandato.
Na fixação das remunerações para o mandato 2005-2007, a comissão de vencimentos optou por uma
remuneração mensal ilíquida de valor único, catorze meses por ano, sem componentes de despesas de
representação e adicional pelo exercício de funções de gestão em empresas do Grupo e teve em
consideração as remunerações mais elevadas auferidas à altura por Directores de primeira linha dos CTT.
Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 121/2005, de 1 de Agosto, os vencimentos
auferidos pelos administradores não foram actualizados em 2006, nem foram atribuídos prémios de
gestão aos administradores relativos ao exercício económico de 2005. Os vencimentos também não
foram actualizados em 2007 e em 2008. Adicionalmente, os administradores prescindiram dos prémios
de gestão que eventualmente tivessem direito vir a auferir em relação aos exercícios de 2006 e de 2007.
A comissão de vencimentos fixou, além da remuneração, para os administradores executivos dos CTT o
seguinte (i) seguros de vida/acidentes pessoais e de saúde; (ii) atribuição de viatura de serviço, tal como
na condição anterior, nos termos em vigor no Grupo; (iii) atribuição de subsídio de refeição, por dia útil e
nos termos usualmente em vigor, até ao montante máximo isento em sede de IRS; (iv) telefone móvel, até
ao montante máximo mensal de €150. O Conselho de Administração decidiu não aplicar a condição (iii) subsídio de refeição - face ao conteúdo do Relatório nº 28/2003-2ª Secção do Tribunal de Contas.

1.6 Outras Informações Relativas ao Órgão de Administração
O Decreto-Lei nº 558/99 com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 300/2007, no seu artº 15º, estabelece
que os órgãos de administração das empresas públicas, independentemente da respectiva forma jurídica,
ficam sujeitos ao estatuto de gestor público.
O Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março, procedeu à redefinição do estatuto do gestor público e das
condições do seu exercício, adoptando as recomendações do Tribunal de Contas (Relatório nº 28/2003 –
2ª Secção).
Nos termos dos arts. 3º, nº 1, alínea b) e 2º da Lei nº 64/93 de 26 de Agosto, com as alterações
introduzidas pelas Leis nºs 39-B/94 de 29 de Dezembro, 28/95 de 18 de Agosto, 12/96 de 18 de Abril e
42/96 de 31 de Agosto, o administrador de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos é
juridicamente enquadrado como exercício de “alto cargo público”, pelo que devem depositar na
Procuradoria-Geral da República no prazo de 60 dias após a nomeação/entrada em funções declaração de
inexistência de incompatibilidades ou impedimentos.
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O exercício desse “cargo” está sujeito ao regime de exclusividade, implicando a incompatibilidade com
quaisquer outras funções profissionais, remuneradas ou não, com algumas excepções (exercício de
funções de docência ou direitos de autor). A incompatibilidade pode ser afastada por deliberação da
assembleia geral da empresa.
Adicionalmente, nos termos do art. 4º da Lei nº 4/83 de 2 de Abril, na redacção da Lei nº 25/95 de 18 de
Agosto, no início e fim do seu mandato os administradores devem apresentar no Tribunal Constitucional
“Declaração sobre o Valor do Património e Rendimentos dos Titulares de Cargos Políticos e
Equiparados”. Esta declaração deve ser renovada anualmente.

2

Órgãos Sociais

Os órgãos sociais da empresa para o triénio 2008-2010 foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 28
de Abril de 2008.

2.1

Assembleia Geral

A Assembleia Geral é formada pelos accionistas com direito de voto, reúne uma vez por ano ou sempre
que requerida a sua convocação ao Presidente da Mesa pelos Conselhos de Administração ou Fiscal, ou
por accionistas que representem pelo menos 5% do capital.
A convocação da Assembleia Geral faz-se com uma antecedência mínima de 30 dias, com indicação
expressa dos assuntos a tratar.
A Mesa da Assembleia Geral dos CTT tem a mesma composição que vigorou no mandato 2005-2007:
Presidente: Virgínia Celeste das Neves Rodrigues da Silva Veiga
Vice-Presidente: Carlos António Lopes Pereira
Secretário: Paulo Manuel Marques Fernandes
A remuneração dos membros da Assembleia Geral contabilizada em 2008 foi de 1 260 euros.
Compete, especialmente, à Assembleia Geral:
•

Apreciar o relatório do Conselho de Administração, discutir e votar o balanço, as contas e o parecer
do Conselho Fiscal e decidir sobre a aplicação de resultados do exercício;

•

Eleger a mesa da Assembleia Geral e os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal e o Revisor Oficial de Contas, este último por proposta do Conselho Fiscal, bem como os
membros do Comité de Estratégia, órgão consultivo do Conselho de Administração;

•

Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de capital;

•

Autorizar a aquisição e alienação de imóveis e, bem assim, investimentos, uns e outros de valor
superior a 10% do capital social;
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•

Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos sociais e do Comité de Estratégia, podendo
para o efeito, designar uma comissão de vencimentos;

•

Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

2.2 Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por cinco ou sete administradores, eleitos em Assembleia
Geral, tendo o respectivo mandato a duração de três anos e o número de mandatos exercidos
sucessivamente não pode exceder o limite de quatro. A Assembleia Geral que elege o Conselho de
Administração escolhe o respectivo Presidente, podendo ainda designar, de entre os restantes
Administradores eleitos, o Vice-Presidente.
Na Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008, foi eleito o actual Conselho de Administração do Grupo
CTT, que representou uma certa continuidade com a eleição como Presidente do anterior
administrador/CFO e a eleição de um novo administrador/CFO, face à não continuidade do anterior
Presidente, entretanto designado Presidente do Comité de Estratégia.
O actual Conselho de Administração é composto por cinco membros:
Presidente: Estanislau José Mata Costa
Vice-Presidente: Pedro Amadeu de Albuquerque Santos Coelho
Vogais: Marcos Afonso Vaz Batista, Carlos de Jesus Dias Alves e Duarte Nuno Lopes Reis
D’Araújo
Na sua reunião de 28 de Abril de 2008 o Conselho de Administração aprovou o respectivo regulamento
de funcionamento.
Compete, especialmente, ao Conselho de Administração:
•

aprovar os objectivos e as políticas de gestão da empresa;

•

aprovar os planos de actividade e financeiros anuais e plurianuais e os orçamentos anuais, bem como
as alterações que se revelem necessárias;

•

gerir os negócios da sociedade e praticar todos os actos e operações relativos ao objecto social que
não caibam na competência atribuída a outros órgãos da sociedade;

•

representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, podendo desistir, transigir e
confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

•

adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar ou onerar direitos, nomeadamente os incidentes sobre
as participações sociais, bens móveis e imóveis;

•

constituir sociedades, subscrever, adquirir, onerar e alienar participações sociais;

•

estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e as normas de funcionamento interno;

•

constituir mandatários com poderes que julgue convenientes, incluindo os de substabelecer;

•

exercer as demais competências que lhe sejam estabelecidas pela Assembleia Geral;
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•

designar o Secretário da Sociedade e seu suplente.

O Conselho de Administração poderá delegar nalgum ou alguns dos seus membros ou comissões
especiais alguma ou algumas das suas competências, definindo em acta os limites e condições de tal
delegação.
Ao Presidente do Conselho de Administração encontram-se atribuídas competências próprias, cabendolhe especialmente:
•

representar o Conselho em juízo e fora dele;

•

coordenar a actividade do Conselho de Administração e convocar e dirigir as respectivas reuniões;

•

exercer voto de qualidade;

•

zelar pela correcta execução das deliberações do Conselho de Administração.

Nos seus impedimentos ou faltas, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente, quando este tiver
sido designado pela Assembleia Geral ou, não o tendo sido, pelo vogal do Conselho de Administração
por si designado para o efeito.
O Conselho de Administração fixa as datas ou a periodicidade das suas reuniões ordinárias e reunirá
extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente ou por dois Administradores ou pelo
Conselho Fiscal.
O Conselho de Administração não pode funcionar sem a presença da maioria dos seus membros em
exercício, salvo por motivo de urgência, como tal expressamente reconhecido pelo Presidente, caso em
que os votos podem ser expressos por carta dirigida a este ou por procuração passada a outro
Administrador.
As deliberações do Conselho de Administração constarão sempre de acta e serão tomadas por maioria
dos votos expressos, tendo o Presidente ou quem legalmente o substituir, voto de qualidade.
A falta de um membro do Conselho de Administração a mais de duas reuniões deste órgão por ano,
seguidas ou interpoladas, sem justificação aceite pelo Conselho de Administração, conduz a uma falta
definitiva do administrador, devendo proceder-se à sua substituição nos termos do Código das
Sociedades Comerciais.
Em 2008, o Conselho de Administração realizou 56 reuniões, sete das quais fora da sede dos CTT

-

em Espinho, Évora, Faro, Viseu, Castelo Branco, Santarém e Leiria -, na sequência da decisão de
realizar, periodicamente, reuniões noutro distrito que não o da sede de sociedade ou nas Regiões
Autónomas.
A atribuição de responsabilidades em 2008 pelos membros do Conselho de Administração foi a seguinte:
•

Estanislau Costa – Unidade Internacional, Estratégia e Desenvolvimento, Regulação, Comunicação,
Assessoria de Imprensa e Gabinete do Presidente;
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•

Pedro Coelho – Secretaria Geral, Filatelia, Obras Sociais, Compras e Serviços Gerais, Auditoria e
Inspecção e Provedoria;

•

Marcos Batista – Marketing, Grandes Clientes, Clientes Nacionais, Serviços Financeiros,
Telecomunicações, Soluções Empresariais e Suporte a Clientes e Áreas de Negócio;

•

Carlos Dias Alves – Operações, Administração de Pessoal e Processos, Organização e Informação;

•

Duarte D’Araújo – Planeamento e Controlo, Financeira e Manutenção, Obras e Património
Imobiliário.

As funções actualmente desempenhadas em outras sociedades do Grupo e participadas por cada um dos
administradores são as seguintes:
Estanislau Costa - Presidente do Conselho de Administração da CTT Expresso - Serviços Postais e
Logística, SA e da Tourline Express Mensajería, SLU.
Pedro Coelho - Presidente do Conselho de Administração da PayShop Portugal, SA, da PayShop
Moçambique, SARL e da Mailtec - Holding, SGPS, SA; Presidente da Comissão de Remunerações da
CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, SA, da PostContacto - Correio Publicitário, Lda. e da EAD
– Empresa de Arquivo de Documentação, SA.
Marcos Batista - Presidente do Conselho de Administração da EAD – Empresa de Arquivo de
Documentação, SA; Administrador da PayShop Portugal, SA, da PayShop Moçambique, SARL e da
Mailtec - Holding, SGPS, SA; Membro do Conselho de Gerência da PostContacto - Correio Publicitário,
Lda; Membro da Comissão de Remunerações da CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, SA
Carlos Dias Alves – Presidente do Conselho de Gerência da PostContacto - Correio Publicitário, Lda;
Administrador da CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, SA, da CTT Gest - Gestão de Serviços e
Equipamentos Postais, SA e da Tourline Express Mensajería, SLU; Membro da Comissão de
Remunerações da EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, SA.
Duarte D’Araújo - Presidente do Conselho de Administração da CTT Gest - Gestão de Serviços e
Equipamentos Postais, SA; Administrador da EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, SA;
Presidente da Comissão de Vencimentos das empresas do Grupo Mailtec; Membro da Comissão de
Remunerações da PostContacto - Correio Publicitário, Lda
Os administradores Pedro Coelho, Carlos Dias Alves e Duarte D’Araújo integram a Comissão de Gestão
da Unidade de Serviços Partilhados (USP).
Os currículos dos membros do Conselho de Administração são apresentados no final do
Anexo I - Relatório de Governo da Sociedade.
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2.3 Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas
A redacção do Código das Sociedades Comerciais contida no Decreto-Lei nº 76-A/2006 de 29 de Março,
que entrou em vigor em 30 de Junho de 2006, prevê para as sociedades que adoptem o modelo monista –
conselho de administração e conselho fiscal – a existência de um revisor oficial de contas que não seja
membro do conselho fiscal. Tal deveria ser concretizado no prazo de um ano.
Na sessão da assembleia geral de 29 de Maio de 2007, foi aprovada alteração dos estatutos da sociedade
de modo a adaptá-los às disposições do Decreto-Lei nº 76-A/2006, designadamente no respeitante à
fiscalização e revisão de contas da sociedade.
A fiscalização da actividade social dos CTT compete actualmente a um Conselho Fiscal e a um Revisor
Oficial de Contas (ROC).
Na Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008 foi eleito o Conselho Fiscal composto por:
Presidente: Paulo Guilherme Fernandes Lajoso
Vogais: Carlos Alberto Dores Costa, Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro
Vogal Suplente: Sara Alexandra Ribeiro Pereira Simões Duarte Ambrósio
O Presidente do Conselho Fiscal eleito apresentou renúncia ao cargo em 1 de Agosto de 2008. Por
deliberação social unânime por escrito do accionista único de 28 de Fevereiro de 2009 foi eleito como
Presidente do Conselho Fiscal Pedro Manuel Guerreiro da Silva Costa com efeitos a 1 de Janeiro de
2009.
O ROC, eleito por deliberação social unânime por escrito de 16 de Junho de 2008, é uma sociedade:
ROC: PriceWaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda., representada por Jorge Manuel Santos
Costa ou Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira
ROC Suplente: José Manuel Henriques Bernardo, ROC
Nos termos dos estatutos compete especialmente ao Conselho Fiscal:
•

Examinar, sempre que o julgue conveniente e pelo menos uma vez por mês, a escrituração da
sociedade;

•

Acompanhar o funcionamento da instituição e o cumprimento das leis, dos estatutos e dos
regulamentos que lhe são aplicáveis;

•

Fazer-se representar nas reuniões do Conselho de Administração sempre que o entenda conveniente;

•

Pedir a convocação extraordinária da Assembleia Geral sempre que o entenda conveniente;

•

Examinar as situações periódicas apresentadas pelo Conselho de Administração durante a sua
gerência;

•

Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário e das contas anuais;
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•

Chamar a atenção do Conselho de Administração para qualquer assunto que deva ser ponderado e
pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele órgão;

•

Fiscalizar o processo de preparação e divulgação da informação financeira;

•

Propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas;

•

Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por accionistas, colaboradores da sociedade
e outros.

As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas com a presença da maioria dos membros em exercício e
por maioria de votos expressos.
De acordo com as disposições estatutárias, compete ao Revisor Oficial de Contas ou a uma Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, que poderão ter um suplente, designados pela Assembleia Geral por
proposta do Conselho Fiscal, proceder ao exame das contas da sociedade e especialmente, para além das
demais funções previstas na lei, a todas as verificações necessárias à revisão e certificação legais das
contas.
Em 2008 as remunerações do Conselho Fiscal foram de 72 387 euros e a do Revisor Oficial de Contas de
126 674 euros.

2.4 Comissão de Vencimentos
A Comissão de Vencimentos não é um órgão social. É designada em sede de assembleia geral e de
acordo com o disposto nos estatutos dos CTT fixa as remunerações dos membros dos corpos sociais da
sociedade.
A Comissão de Vencimentos fixa os montantes das remunerações e outras compensações acessórias de
acordo com as instruções que são emanadas por despacho conjunto dos Senhores Secretário de Estado do
Tesouro e Finanças e Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações.
A Comissão de Vencimentos é composta pelos seguintes membros:
Presidente: Dina Carvalho Santos
Vogais: Cristina Maria Pereira Freire
Rita Maria Pereira da Silva
A comissão de fixação dos vencimentos, eleita na Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008, ainda não
fixou o estatuto remuneratório do Conselho de Administração para o mandato 2008-2010.

3

Exercício do Direito de Voto e Representação dos Accionistas

De acordo com o artigo 9º dos estatutos da empresa, a assembleia geral é formada pelos accionistas com
direito de voto.
A cada 100 acções corresponde um voto na Assembleia Geral.
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Qualquer accionista com direito a voto pode fazer-se representar na assembleia geral nos termos
previstos pelo Código das Sociedades Comerciais.
Os accionistas indicarão, em carta dirigida ao Presidente da Mesa, quem os representará na assembleia
geral.
Nenhum accionista se pode fazer representar por mais de uma pessoa na mesma reunião da assembleia
geral.
Por deliberação social unânime por escrito do accionista único – Estado de 18 de Novembro de 2007 foi
introduzido no artigo 9º dos estatutos um novo número 8 que não permite o voto por correspondência.
Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal devem estar presentes nas reuniões da
assembleia geral e poderão participar nos seus trabalhos, mas não terão, nessa qualidade, direito de voto.
Na assembleia anual deve estar presente o Revisor Oficial de Contas.
De acordo com os estatutos da empresa, a convocação da assembleia geral faz-se por carta registada
dirigida a todos os accionistas com uma antecedência mínima de 30 dias, com indicação expressa dos
assuntos a tratar.
Sem prejuízo do disposto na Lei Comercial quanto à prestação de informações aos accionistas, nos
termos dos estatutos, o Conselho de Administração envia ao Ministro de Estado e das Finanças e ao
Ministro das Obras Públicas, Transportes e das Comunicações, pelo menos 30 dias antes da Assembleia
Geral Anual, os elementos seguintes:
•

O relatório de gestão e as contas do exercício;

•

Quaisquer elementos adequados à compreensão integral da situação económico-financeira da empresa
e perspectivas da sua evolução, bem como à eficiência da gestão realizada.

Nos termos do disposto no Despacho nº 14 277 de 14 de Maio de 2008 do Ministro de Estado e das
Finanças, a empresa deve enviar à Inspecção-Geral de Finanças e à Direcção-Geral do Tesouro e
Finanças:
•

Planos de actividades anuais e plurianuais, nos 10 dias subsequentes à sua aprovação;

•

Orçamentos anuais, nos 10 dias subsequentes à sua aprovação;

•

Planos de investimento anuais e plurianuais, nos 10 dias subsequentes à sua aprovação;

•

Documentos de prestação anual de contas individuais e consolidadas, relatórios dos auditores externos
e relatório anual da fiscalização do ROC, com a antecedência mínima de 15 dias em relação à data da
Assembleia Geral Anual;

•

Relatórios trimestrais de execução orçamental, até 30 dias após o final do período a que respeitam;

•

Cópias das actas das Assembleias gerais e das deliberações unânimes por escrito, nos 15 dias
subsequentes à sua realização;
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•

Quaisquer outras informações e documentos solicitados para o acompanhamento da situação da
empresa e da sua actividade, nos 10 dias subsequentes à realização do pedido, salvo indicação de
prazo diverso.

Além da obrigação do envio dos documentos acima citados os CTT, durante o 2º semestre de 2008,
passaram a prestar informação através do Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira
(SIRIEF), desenvolvido com o intuito de responder simultaneamente a três entidades: Direcção-Geral do
Tesouro e Finanças (DGTF), Inspecção-Geral de Finanças e Parpública.
Sempre que se justifica, actualizam os seus dados públicos divulgados no site das empresas do Sector
Empresarial do Estado (SEE) da DGTF.
Os CTT procederam ainda, mensalmente, ao carregamento do sistema de recolha de dados

SOR

– Solução de Reporting para o Modelo de Acompanhamento Estratégico e, trimestralmente, ao
fornecimento de informação para o Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais
(GPERI), com vista a serem elaborados relatórios trimestrais de execução orçamental das empresas do
SEE, sendo o destinatário, em ambos os casos, o MOPTC (Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações).

4

Regras Societárias

4.1 Código de Ética
A imagem e a identidade das Organizações resultam cada vez mais, para além do seu desempenho
económico e financeiro, dos princípios, valores e comportamentos que assumem.
Esta verificação adquire maior importância quando aplicada a um universo empresarial, como é o caso
dos CTT, cuja presença e actividade se estendem por todo o território nacional e a todos os domicílios, e
começa a alargar-se a países estrangeiros.
Pela responsabilidade social que exerce, pela sua dimensão económica e volume de emprego que
proporciona, devem ser claras e indiscutíveis as normas próprias de funcionamento do seu universo
empresarial e de comportamento individual de todos os seus trabalhadores e dirigentes no exercício da
sua actividade profissional.
Neste enquadramento, o Conselho de Administração dos CTT – Correios de Portugal, S.A. entendeu por
bem proceder à elaboração de um Código de Ética que reflicta adequadamente os valores e as normas de
conduta que o Grupo CTT, os seus responsáveis e demais trabalhadores devem prosseguir.
A Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de Março, relativa aos princípios do bom
governo das empresas do sector empresarial do Estado, no nº 14 do seu anexo, determina a adesão a um
código de ética.
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O Código de Ética, aprovado pelo Conselho de Administração em 16 de Fevereiro de 2006 aplica-se a
todos os trabalhadores e dirigentes do Grupo CTT, independentemente da empresa onde se encontrem e
do seu vínculo contratual, bem como da posição hierárquica que ocupam.
Com a divulgação do Código de Ética pretende-se atingir os três objectivos seguintes:
•

consolidar as relações de confiança que o Grupo CTT construiu com o seu accionista, clientes,
fornecedores, parceiros, concorrentes, trabalhadores, outras empresas e organizações sociais,
entidades reguladoras e público em geral, doravante designadas por “partes interessadas”;

•

clarificar junto de todos os trabalhadores as normas de conduta que os mesmos devem observar
contínua e escrupulosamente nas suas relações recíprocas e nas que, em nome da respectiva empresa,
estabelecem com as partes interessadas;

•

cimentar junto de todas as empresas do Grupo CTT e dos seus trabalhadores a vivência e a partilha de
valores e normas de conduta comuns que permitam o reforço dos elementos de identificação da
cultura CTT.

Segundo o Código de Ética do Grupo CTT, os valores a preservar, de que decorrem as normas de
conduta a praticar, respeitam a:
a) protecção do accionista, salvaguarda do interesse público e dos bens físicos, financeiros e intelectuais
e da informação do Grupo;
b) observância dos deveres de lealdade, confidencialidade, sigilo e responsabilidade profissional dos
trabalhadores no exercício das respectivas funções;
c) bom governo das empresas do Grupo, relações institucionais com outras entidades e divulgação e
fiabilidade da informação produzida;
d) práticas de negócio em cumprimento escrupuloso das normas legais e regulamentares aplicáveis às
actividades do Grupo;
e) resolução de conflitos de interesse e submissão dos trabalhadores a limites no que respeita a prendas,
ofertas, convites, transacções de valores e transacções particulares;
f) relações interpessoais e chefes-subordinados, relações com clientes, fornecedores, parceiros e
reguladores;
g) observância de qualidade e segurança dos produtos e serviços prestados e práticas de concorrência
leal;
h) reconhecimento de igualdade de oportunidades, não discriminação e reserva da intimidade da vida
privada dos trabalhadores, garantia de segurança e bem-estar no local de trabalho;
i) relações com a comunicação social e práticas de marketing e publicidade;
j) responsabilidade social e desenvolvimento sustentável.
O texto integral do Código de Ética do Grupo CTT encontra-se disponível para consulta no website
oficial da empresa (www.ctt.pt).
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Com a aprovação do Código de Ética, foi criada uma Comissão de Ética que tem a seu cargo a
implementação, o acompanhamento, a interpretação, o esclarecimento de dúvidas ou casos omissos no
Código de Ética. É coordenada pelo Director de Recursos Humanos Corporativos e integra igualmente o
Director de Auditoria e Inspecção e até 1 de Agosto de 2008 o Dr. Élio de Abreu, que nessa data entrou
em situação de aposentadoria. A Comissão reporta ao Conselho de Administração dos CTT através do
Administrador com o pelouro financeiro. O seu endereço electrónico é comissaoetica@ctt.pt.

4.2 Regime Jurídico Aplicável
Quanto ao regime jurídico aplicável às sociedades anónimas que assumam a natureza de empresas
públicas, como é o caso dos CTT, o Decreto-Lei nº 558/99, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
nº 300/2007 estabelece, no seu artº 7º, nº 1, a primazia do direito privado.
Contudo, nos seus arts. 8º, nºs 1, 2 e 3, 11º, 12º, nº 1, 13º, nº 1 e 15º, consagra alguns limites por estarem
em causa finalidades públicas dessas empresas, a saber:
•

Sujeição às regras de concorrência nacionais e comunitárias;

•

Observância do princípio de transparência financeira;

•

Sujeição a orientações estratégicas, gerais e específicas definidas pelo Conselho de Ministros e pelos
Ministros das Finanças e Responsável pelo sector;

•

Sujeição a controlo financeiro para averiguar da sustentabilidade, da legalidade, da economia, da
eficiência e da eficácia da gestão;

•

Obrigatoriedade de facultar aos Ministros das Finanças e Sectorial informação e documentos
adequados à compreensão da situação económico-financeira e perspectivas de evolução, bem como à
eficiência da gestão e a assegurar a boa gestão dos fundos públicos;

•

Os administradores ficam sujeitos ao estatuto do gestor público;

•

A administração deve reger-se por critérios de “boa gestão”.

À sociedade aplicam-se ainda as Resoluções do Conselho de Ministros nº 49/2007, nº 65/2007,
nº 34/2008, nº 70/2008, o Despacho nº 14 277/2008 do Ministro de Estado e das Finanças, e aos seus
administradores o Decreto-Lei nº 71/2007.
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5

Sistema de Gestão e Controlo de Riscos

5.1 Principais Factores de Risco Inerentes aos Negócios do Grupo CTT
A gestão dos riscos de negócio no Grupo CTT assume importância cada vez maior face ao dinamismo do
meio envolvente às actividades das suas áreas de negócio.
É entendimento no Grupo que a gestão dos riscos de negócio é uma responsabilidade que deve ser
assegurada pelas diversas unidades (Centro Corporativo, Serviços Partilhados e Negócios), pelos seus
responsáveis em primeiro lugar e em cooperação mútua por todos os trabalhadores em geral.
Entre os factores de risco inerentes aos negócios do Grupo, relevam-se os seguintes:
•

Regulação e liberalização: o quadro regulatório na União Europeia, de sucessiva redução da área
reservada e consequente liberalização e desregulamentação dos mercados, prevê a abertura total do
mercado dos serviços postais o mais tardar até 31 de Dezembro de 2010. Sendo os CTT o líder de
mercado, a grande distância dos concorrentes, a abertura do mercado traduzir-se-á na erosão da quota
de mercado. Deste modo, os CTT têm de capitalizar a confiança que quer os cidadãos quer os agentes
económicos nacionais têm na empresa. Os CTT são, com efeito, uma das empresas portuguesas a
quem se reconhece mais fiabilidade e merecedora de confiança. A gestão do risco de regulação está
entregue à Direcção de Regulação, a quem compete acompanhar proactivamente a evolução das
normas regulatórias emitidas pelas entidades nacionais e internacionais, e o da liberalização ao
Observatório Permanente “Preparar a Liberalização Total”, criado em 2008, na dependência directa
do Presidente do Conselho de Administração;

•

Concorrência e Globalização da oferta dos serviços postais, com destaque para o papel dos grandes
integradores transnacionais que tenderão a alargar a sua operação aos segmentos postais tradicionais
(correio, encomendas e expresso) e aos mercados domésticos. Em paralelo, a entrada no mercado de
operadores low cost implica necessariamente o aumento da eficiência a nível do Grupo como forma
de resposta a um escrutínio dos preços mais apertado. A gestão deste risco é uma preocupação do
Conselho de Administração e dos responsáveis dos negócios na procura de novos e inovadores
serviços que permitam consolidar a imagem de confiança do Grupo junto dos clientes;

•

Evolução tecnológica e novos serviços: o correio físico tende a ser substituído progressivamente
pelas formas de comunicação electrónica (e-mail, internet, SMS, electronic-banking, etc.), em
paralelo com o aumento dos conteúdos nos serviços de logística e a optimização dos fluxos de correio
por parte dos grandes expedidores. O mercado postal tende mesmo a reduzir-se no futuro e as
encomendas (logística e distribuição) assumem a maior relevância em termos de oportunidade de
desenvolvimento. Desse modo, o Grupo terá de oferecer serviços online customizados, serviços de
outsourcing e de valor acrescentado, respondendo às expectativas de qualidade mais elevadas e com
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níveis adequados de preços. A sua tradição postal está a ser reforçada e progressivamente alargada a
actividades dentro da sua vocação logística e comunicacional, de que são exemplos o lançamento da
caixa postal electrónica (em 2006), do operador móvel virtual Phone-ix (no final de 2007) e do
mailmanager em 2008. A gestão deste risco está entregue à Direcção de Estratégia e
Desenvolvimento;
•

Outsourcing: As decisões nesta matéria têm em vista o estabelecimento de acordos ou parcerias que
reforcem a capacidade competitiva do Grupo. A experiência levou à decisão de proceder em 2006 ao
“insourcing” das actividades de desenvolvimento aplicacional no âmbito dos sistemas de informação
e da gestão da manutenção e obras de edifícios. A gestão deste risco passa por um acompanhamento
próximo e supervisão contínua de todos os contratos existentes, acompanhada de medidas correctivas
tempestivas;

•

Responsabilidades com benefícios de reforma: O défice actuarial com cuidados de saúde foi
estimado em 31 de Dezembro de 2008 em 314 M.€. Tal défice induz designadamente em termos de
interest cost um efeito negativo significativo no EBITDA dos CTT.
A comparticipação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) existente até final de 2006 não compensava
nem de perto os pagamentos da empresa ao SNS. Com efeito, por força do Protocolo celebrado em 6
de Outubro de 1999 entre o Ministério da Saúde (IGIF) e os CTT – Correios de Portugal, S.A.,
publicado no Diário da República, nº 274, II série, de 24 de Novembro de 1999, foi ajustado, em
relação aos beneficiários do regime específico de saúde desta empresa abrangidos pelo âmbito pessoal
do referido Protocolo, que os CTT se substituiriam integralmente ao Serviço Nacional de Saúde
(SNS) e, consequentemente ao Orçamento do Estado, durante a vigência do mesmo, no que concerne
ao pagamento dos cuidados de saúde prestados aos mesmos pelas instituições e serviços integrados,
directa ou convencionalmente, no SNS, bem como no pagamento da respectiva comparticipação
medicamentosa.
A empresa dificilmente poderia continuar a suportar encargos com os referidos beneficiários que
competem, nos temos constitucionais e legais, ao SNS, face à gritante disparidade entre o valor das
responsabilidades transferidas, por força do mencionado Protocolo, do Estado para os CTT, bem
como ao diferimento que se vem verificando no pagamento das respectivas contrapartidas.
Afigurou-se, assim, imperioso fazer cessar os efeitos de tal Protocolo.
Em 21 de Dezembro de 2006, os CTT – Correios de Portugal e o IGIF – Instituto de Gestão
Informática e Financeira da Saúde acordaram revogar o Protocolo entre o Ministério da Saúde e os
CTT com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2006.
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Com a cessação do Protocolo:
−

os CTT deixaram de assumir despesas com hospitais públicos;

−

os custos com medicamentos dos beneficiários CGA são suportados na mesma proporção da
demais população pelo SNS;

−

a empresa comparticipa o diferencial para 75% das despesas com medicamentos em relação aos
valores suportados pelo SNS, no que aos beneficiários CGA respeita, mantendo-se, assim, os
benefícios de saúde constantes do regulamento de Obras Sociais dos CTT;

−

cessou o subsídio do IGIF.

Nos termos do acordo de revogação, a cessação da sua vigência não afecta, em qualquer medida, os
direitos de ambas as partes decorrentes da extinção. Mais ficou acordado que até final do 1º trimestre
de 2007 seria celebrado um acordo tendente a regular os efeitos da extinção do Protocolo,
designadamente quanto aos montantes que são devidos, a ambas as partes, em resultado da execução
do mesmo e o ressarcimento pelo SNS aos CTT dos encargos que estes pudessem ainda vir a suportar
durante o 1º trimestre de 2007, relativamente a responsabilidades que, por efeito da extinção do
Protocolo, deixaram de lhe estar atribuídas. Têm decorrido reuniões com o IGIF / MS para
regularização da situação e o ressarcimento do montante em dívida de comparticipação do SNS
relativa ao período 2000/2006 e dos montantes pagos de medicamentos por conta do SNS durante o
primeiro trimestre de 2007. Em 27 de Dezembro de 2007 foram pagos 6 312 701 euros pelo MS
referente ao protocolo de 2005 e em 7 de Janeiro de 2009 foi reconhecida pela Administração Central
do Sistema de Saúde (ACSS), entidade que sucedeu ao IGIF, a dívida de 8 504 789 euros relativa às
comparticipações do ano de 2006 e aos medicamentos suportados no 1º trimestre de 2007 a pagar em
2 prestações iguais de 4 252 394,66 euros, já liquidadas em 18 de Fevereiro e 19 de Março de 2009.
Para análise do restante montante em divida é criado um grupo de trabalho misto entre a ACSS e o
IOS – CTT.
A dívida do MS reconhecida nas contas da empresa em 31 de Dezembro de 2008 ascende a
15 045 534 euros, verba que incluía a quantia entretanto paga.
As responsabilidades com pensões do pessoal beneficiário do Estatuto da Aposentação foram
transferidas para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) com efeitos a 1 de Janeiro de 2003, nos
termos do disposto no Decreto-Lei nº 246/2003 de 8 de Outubro, que obriga a Empresa a pagar na sua
condição de entidade patronal à CGA o mesmo que pagaria à Segurança Social (23,75%). A
Segurança Social suporta, em relação aos respectivos beneficiários, para além das pensões, diversas
prestações sociais – subsídio de doença, subsídio de deficiência, abonos de família e de maternidade,
subsídio de desemprego. Continua a ser a empresa que paga aos seus trabalhadores beneficiários da
CGA tais prestações, à excepção do subsídio de desemprego. Tal representa uma discriminação
negativa para a empresa num mercado competitivo a caminho da liberalização total;
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•

Gestão imobiliária: A alteração do tecido urbano nas cidades e vilas do país, designadamente por via
de alterações de tráfego rodoviário, tem obrigado à deslocalização dos centros de distribuição postal
(CDP), antes situados junto das estações de correio (EC), para a periferia das mesmas. Tal acarreta
custos acrescidos com obras e instalações, para além dos de funcionamento (locais diferentes e
transportes), não sendo certo que os espaços devolutos sejam alienáveis pelo seu valor líquido
contabilístico, o que implica um risco económico. Em 2003, com a extinção do Fundo de Pensões, 9
edifícios recomprados ao Fundo foram alienados ao Grupo Santander Totta, com arrendamento dos
CTT por 20 anos num caso e por 15 anos nos restantes oito. Com a racionalização dos serviços, partes
desses edifícios podem ficar devolutos, e caso não se encontre inquilino, tal induz um risco
económico. A gestão deste risco compete à Comissão de Gestão Imobiliária;

•

Atracção e retenção de talentos: Consiste em dispor das pessoas com as capacidades adequadas,
motivadas, nos lugares certos. A sua gestão compete à Direcção de Recursos Humanos Corporativos;

•

Fiscalidade: A evolução da legislação fiscal e eventuais interpretações da aplicação da
regulamentação fiscal e parafiscal de formas diversas pode ocasionar um risco fiscal. A gestão deste
risco está entregue à Direcção de Finanças Corporativas, a qual poderá ser apoiada por consultoria
fiscal sempre que os temas em análise possam ser mais críticos e, por isso, careçam de interpretação
de uma entidade independente;

•

Riscos financeiros: Os CTT iniciaram no 2º semestre de 2005 o seu processo de internacionalização
com a aquisição da Tourline Express e a criação da PayShop Moçambique. A alteração dos
rendimentos esperados dos investimentos efectuados no exterior, em resultado de alteração de
diversas variáveis poderá implicar um risco financeiro, tal como variações de taxas de juro e taxas de
câmbio. A gestão do risco dos mercados financeiros é assegurada pela Direcção de Finanças
Corporativas;

•

Parcerias e agenciamento de negócio: O estabelecimento de acordos de parceria e de agenciamento
pode afectar a capacidade de competir, quer pela escolha de um parceiro ou agente errado que afecte a
reputação e os objectivos da empresa, quer pela indefinição de segmentos de mercado para a sua
actividade. A gestão deste risco está entregue à Direcção de Clientes Nacionais /Rede de Terceiros a
quem compete a selecção e acompanhamento da actividade das lojas de parceria e dos agentes.

5.2

Controlo Interno

O Grupo CTT dispõe de meios, nomeadamente de uma direcção de Auditoria e Inspecção, que assegura a
avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno das unidades organizacionais dos
CTT e suas participadas e tem igualmente atribuições no âmbito do Revenue Assurance e da Compliance.
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O Conselho de Administração estabeleceu uma política de rigor, transparência e responsabilização
propiciadora de uma cultura de controlo a todos os níveis da organização.
Para além da identificação dos factores de risco ao nível das actividades empresariais e da atribuição de
responsabilidades específicas que permitam assegurar que as acções identificadas são executadas de
forma tempestiva, estão estabelecidos canais formais e informais de informação e comunicação, que
permitem uma monitorização da actividade empresarial.
Em Outubro de 2007 o CA aprovou o Manual de Políticas e Procedimentos Contabilísticos e
Orçamentais do Grupo CTT com as normas a adoptar por todas as empresas do Grupo.
O sistema de controlo interno em vigor no universo das empresas do Grupo CTT, visa assegurar, com um
grau de segurança razoável, a execução dos seguintes objectivos:
•

a eficácia e a eficiência das operações, incluindo os objectivos da receita e da rendibilidade e a
salvaguarda dos activos;

•

a fiabilidade da informação financeira (elaboração e publicação de demonstrações financeiras
fiáveis);

•

o cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis à actividade;

e assenta no relacionamento entre os seguintes cinco componentes:
Ambiente de controlo – marca o funcionamento da organização e influencia o comportamento dos seus
trabalhadores, constituindo a base dos restantes componentes do sistema de controlo interno.
Neste capítulo, destacam-se:
•

a estrutura orgânica dos CTT, com a definição das linhas de reporte, missão e funções das diversas
unidades organizacionais;

•

os diplomas de delegação de competências, definindo quais os limites e actos delegados nos diversos
níveis de gestão, enquadrados pelos planos e orçamentos aprovados;

•

a aprovação do Regulamento do Conselho de Administração e a designação do Secretário da
Sociedade para o exercício das funções constantes dos artigos 446.º-C; 446.º-E e 446.º-F do Código
das Sociedades Comerciais;

•

o Código de Ética (distribuído a todos os trabalhadores) que engloba os valores e normas de conduta
que o Grupo CTT, os seus responsáveis e demais trabalhadores devem observar e a Comissão de Ética
que tem a seu cargo o acompanhamento e interpretação, bem como o esclarecimento de dúvidas;

•

o Manual de Disciplina que serve de ferramenta de apoio à formação de chefias e como instrumento
de consulta aos trabalhadores;

•

a formação como vector estratégico determinante para a melhoria do desempenho dos trabalhadores;

•

a emissão e divulgação de um vasto conjunto de normas e procedimentos que regulam a actividade
das diversas empresas do Grupo CTT, nas mais variadas vertentes de actuação: o Manual de Políticas

214

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
e Procedimentos Contabilísticos e Orçamentais do Grupo CTT, onde estão definidos os princípios,
critérios e procedimentos contabilísticos e de consolidação a serem seguidos pelas diversas empresas
do Grupo, a transposição para normativo interno da disciplina aplicável à contratação pública (Código
dos Contratos Públicos) e a revisão das condições de prestação dos serviços postais a crédito.
Avaliação, gestão e controlo de riscos – é entendimento no Grupo CTT que a gestão dos riscos do
negócio é uma responsabilidade que deve ser assegurada pelas diversas unidades (Centro Corporativo,
Serviços Partilhados e Negócios), pelos seus responsáveis em primeiro lugar e, em cooperação mútua,
por todos os trabalhadores em geral.
Encontram-se identificados os principais factores de risco inerentes aos negócios do Grupo CTT, bem
como as unidades responsáveis pela sua gestão (vide 5.1).
Por outro lado, a direcção de Auditoria e Inspecção atende aos riscos conhecidos ou potenciais para
definir o plano anual de auditorias internas e, na sequência destas, reporta os riscos detectados para
adequada gestão e controlo pelas unidades respectivas.
Esta direcção tem igualmente atribuições na:
•

análise dos processos de negócio do Grupo CTT de modo a minimizar ou eliminar os riscos de perda
de receita resultantes de fraude ou de deficiências no processo de geração de receitas (Revenue
assurance);

•

coordenação e dinamização da função Compliance, em articulação com os Compliance officers das
várias entidades do Grupo CTT, com vista a assegurar que as actividades se desenvolvem em
conformidade com as regras de deontologia e no respeito das leis e regulamentos que disciplinam a
actividade financeira, identificando e monitorizando os riscos de Compliance.

Actividades de controlo, que assentam nas políticas e procedimentos definidos com vista a assegurar
quer o cumprimento das instruções superiormente transmitidas, quer o controlo sobre os riscos
relacionados com a consecução dos objectivos empresariais.
Tais actividades existem a todos os níveis e em todas elas se incluem procedimentos tão diversos como:
autorizações, verificações, conciliações, análises de indicadores, salvaguarda de activos e segregação de
funções. Para além das actividades de controlo desenvolvidas pelas diversas unidades organizacionais,
destacam-se as realizadas:
•

pelo Conselho de Administração no acompanhamento e gestão do desempenho económico, ambiental
e social através dos seguintes instrumentos: plano estratégico do Grupo, plano e orçamento anual,
indicadores mensais de controlo, reuniões mensais de controlo e publicação de relatórios trimestrais,
semestrais e anuais;
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•

pelos financial officers das empresas do Grupo CTT, com a responsabilidade de assegurar a
protecção, equilíbrio e preservação dos interesses dos stakeholders;

•

pela direcção de Auditoria e Inspecção a quem compete a avaliação da eficiência e da eficácia do
sistema de controlo interno, tendo por base quer o plano de actividade anual (aprovado pelo Conselho
de Administração), quer solicitações extra-plano emanadas do CA ou de direcções e empresas do
Grupo CTT. Neste âmbito, são igualmente analisados os procedimentos internos que permitam ou
possam proporcionar comportamentos de suborno e corrupção. Os processos relativos a fraude são
alvo de actuação disciplinar e recuperação dos valores em que a empresa foi lesada;

•

pela entidade prestadora de serviços de auditoria externa (Deloitte & Associados, SROC, S.A.).

Informação e comunicação, sendo de destacar a comunicação interna e externa das actividades e
resultados obtidos de todas as acções nos domínio socio-económico e ambiental, geradoras de diálogo e
confiança.
Supervisão – a fiscalização da actividade empresarial dos CTT é assegurada pelo Conselho Fiscal e por
um Revisor Oficial de Contas (ROC), nos termos dos estatutos da sociedade e do Código das Sociedades
Comerciais.
No quadro legal em vigor e no âmbito do contrato de concessão do serviço postal universal, o regulador
ICP – ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações) efectua a monitorização regular aos CTT
através de dois tipos de auditorias:
•

aos indicadores de qualidade de serviço e ao sistema de reclamações;

•

ao sistema de contabilidade analítica, para verificação da conformidade do sistema e dos resultados
obtidos.

A Provedoria, órgão de mediação dos clientes junto da empresa, tem por missão reconhecer e assegurar a
defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos (quer dos clientes, quer da empresa). Efectua
averiguações e formula recomendações ao Conselho de Administração, com vista à correcção de
eventuais práticas discriminatórias, propondo medidas para melhoria da eficiência dos serviços
prestados.

6

Recursos Humanos

Para a valorização dos trabalhadores e seu desenvolvimento pessoal e profissional, o plano de formação
desenvolveu-se de acordo com os cinco eixos estratégicos definidos para o Grupo CTT: assegurar a
prestação do serviço postal universal, promover o crescimento e consolidar a liderança nos negócios
actuais, desenvolver novas áreas de negócios, gerar crescimento através da inovação e assegurar o
processo de liberalização dos serviços postais.
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Realizaram-se 3 529 acções de formação, com 27 468 participações e atingiu-se um volume de formação
de 187 253 horas. Estes valores representam, relativamente a 2007, um crescimento de 52% de acções, de
36% de participações e de 5% no volume de formação; 83% dos trabalhadores participaram em acções de
formação, mais 17% do que em 2007.
As áreas temáticas que registaram um maior número de horas de formação foram: Atendimento (15% do
total), Sistemas de Informação (13%), Qualidade (12%) e Segurança de pessoas e bens e Segurança e
Higiene no Trabalho (9%).
Para garantir o reconhecimento externo da qualidade da formação, a Direcção Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho (DGERT), após o cumprimento dos procedimentos devidos, designadamente,
auditoria e avaliação da candidatura, renovou, por três anos, a acreditação dos CTT como entidade
formadora.
Pela abrangência e impacto em populações ou domínios-chave do negócio e pela sua importância para a
competitividade e desenvolvimento da empresa, destacam-se os seguintes programas:
•

Formação de 16 novos quadros licenciados para os estabelecimentos postais, completando-se o
programa de dotar a rede de serviço ao cliente de um conjunto de assistentes de atendimento e
distribuição; o volume de formação foi de 2 546 horas;

•

Desenvolvimento das equipas das estações de correio e dos centros de distribuição postal, através do
qual as chefias e os seus colaboradores puderam melhorar o seu desempenho nos domínios técnico e
de gestão, garantindo a sua actualização profissional e o incremento da sua capacidade competitiva,
orientada para o cliente e para os resultados, em alinhamento com a estratégia da empresa; realizaramse 87 acções que envolveram 1 043 participações, num total de 19 086 horas;

•

Reforço de competências comportamentais para chefias e quadros (assertividade e gestão de conflitos,
condução de reuniões, liderança e gestão de equipas, organização do trabalho e gestão do tempo,
técnicas de apresentação e teamwork); nas 77 acções, houve 1 016 participações e um volume de
14 469 horas;

•

Gestão da qualidade e certificação (normas ISO 9001 e 14001, legislação ambiental e procedimentos
associados à certificação dos centros de distribuição, das estações de correio e dos centros
operacionais de tratamento e transportes): garantiu-se a implementação de processos de certificação
em todos os domínios operacionais dos CTT, tendo por objectivo o reconhecimento externo da
qualidade da sua actividade; esta formação envolveu toda a cadeia hierárquica e todos os
trabalhadores dos estabelecimentos abrangidos, num total de 536 acções frequentadas por 5 672
trabalhadores, perfazendo 20 799,5 horas;
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•

Projecto “Distribuição em Melhor Forma” que visa focar as equipas nos desafios da liberalização e
que abrangeu, em 2008, mais de 400 carteiros de 29 centros de distribuição postal;

•

Arranque do projecto “Para as Operações em Grande Forma”, dirigido aos mais de mil trabalhadores
dos centros de operações, que visa antecipar as mudanças decorrentes da liberalização, através do
comprometimento das equipas, em torno de um conjunto de valores e de boas práticas;

•

Ciclo de seminários temáticos - projecto de intervenção formativa, para jovens quadros, sobre
questões transversais ao Grupo, com o objectivo de dinamizar a partilha de ideias;

•

Conhecimento da empresa - programa dirigido a quadros técnicos e chefias das áreas de staff,
destinado a aprofundar os conhecimentos sobre o Grupo CTT, nos domínios estratégico e operacional
(ciclo operativo do correio e empresas do Grupo CTT); foram envolvidos 197 quadros;

•

Sistemas de informação - formação dirigida, por um lado, ao desenvolvimento de competências
técnicas dos especialistas e, por outro, à eficiência dos utilizadores das aplicações informáticas de
apoio operacional e de gestão; este programa cumpriu ainda os objectivos de favorecer a literacia
informática dos utilizadores das áreas operacionais e de melhorar o desempenho dos quadros técnicos
das áreas de staff; atingiram-se 2 423 participações num total de 22 210 horas;

•

Projecto “Melhoria do Apoio ao Cliente” com o objectivo de gerar um compromisso com a excelência
que capacite para os desafios da liberalização total do mercado postal; representou 557 horas de
volume de formação e abrangeu 58 participantes;

•

Cooperação internacional, através do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos, do
programa de formação no âmbito do projecto SIGLO de Angola (automatização da rede de estações
de correio) e do Programa de Organização da Actividade Postal para países membros da UPAEP; em
11 acções de formação, registaram-se 68 participações entre quadros PALOP, UPAEP e CTT, num
processo de partilha de conhecimento e enriquecimento mútuo;

•

Segurança e higiene no trabalho - programa que abrangeu todos os sectores dos CTT, quer nos
domínios de prevenção e segurança, emergência, ergonomia e primeiros socorros, sinistralidade
laboral, formação dos Responsáveis por Primeiros Socorros, Combate a Incêndios e Evacuação de
trabalhadores (RPI), quer através da intervenção em áreas técnicas (condução defensiva,
movimentação manual de cargas, movimentação de tractores e empilhadoras); foram realizadas 147
acções de formação com 1 983 participações;

•

Participação no Global Management Challenge, envolvendo 180 participantes, organizados em 17
equipas, uma das quais conquistou o 4.º lugar na final nacional;

•

Formação à distância – costumização da plataforma Formare, contratualizada à PTInovação,
formação de e-tutores, produção e difusão do curso piloto.
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No domínio do desenvolvimento, destaca-se a actividade de certificação e valorização de competências
levada a efeito pelo Centro de Novas Oportunidades. Em 2008, 140 trabalhadores foram certificados, 95
com certificação equivalente ao 9.º ano de escolaridade e 45 equivalente ao 12.º. Para além destes,
iniciaram processos de diagnóstico e encaminhamento ou de reconhecimento e validação de
competências, 1 098 trabalhadores, sendo 22 ao nível do 9.º ano e 1 076 ao nível do 12.º ano.
No quadro de uma política nacional, visando o reforço da colaboração entre as empresas e o sistema de
ensino e formação e a promoção da qualificação e da empregabilidade, foram concedidos 11 estágios
curriculares e 23 estágios profissionais.
Neste âmbito, destaca-se, ainda a adesão dos CTT à parceria estabelecida entre o Ministério da Educação
e um conjunto de empresas de referência em áreas-chave da economia do conhecimento, tendo em vista a
valorização do ensino profissional. De referir o protocolo de colaboração celebrado entre os CTT e a
Escola Secundária D. Dinis, em Lisboa, para a formação de trabalhadores em áreas de competênciaschave do ensino secundário.
No quadro da valorização dos indivíduos e do seu desenvolvimento pessoal e profissional, deu-se
continuidade a acções do “Programa farol – orientar para desenvolver”, que, até ao final de 2008,
envolveu um total de 354 trabalhadores.
Em matéria de políticas de recursos humanos orientadas para promoção da igualdade, é de salientar:
•

Dos ajustamentos efectuados pelo Conselho de Administração (CA) à estrutura orgânica, resultou
entre os 22 responsáveis directamente dependentes do CA:
−

6 com menos de 40 anos de idade, correspondente a 27%; desses, 3 até 35 anos; antes eram
apenas 3 os que tinham menos de 40 anos;

−
•

7 são mulheres, correspondente a 32%; antes eram apenas 3.

A assinatura de um protocolo com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista
a participar na promoção da empregabilidade das pessoas com deficiência, designadamente através da
celebração de contratos de prestação de serviços, da realização de estágios profissionais e da
contratação;

•

A elaboração do projecto para a criação de um plano para a igualdade de género, candidatura
apresentada ao eixo 7 – Igualdade de género do QREN/POPH – Programa Operacional de Potencial
Humano; a candidatura foi aprovada em Novembro de 2008 e o projecto está em curso.

Com base em novo enquadramento regulamentar do sistema de avaliação, articulado com o modelo de
contrato de objectivos (performance contract), levou-se a cabo o processo de análise do desempenho de
toda a população da empresa relativo à actividade de 2007, com o qual se visa apoiar a gestão por
objectivos, a gestão de talentos individuais, a detecção de necessidades de formação e a política de
compensações por mérito.
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No âmbito de uma política de reconhecimento e recompensa do empenho e do mérito, e tendo em conta
os resultados da empresa, além dos incentivos à produtividade e qualidade, foi atribuída uma distribuição
de resultados aos trabalhadores, com base em critérios de presença e desempenho, abrangendo no total
mais de 11 800 trabalhadores e um montante superior a 8 milhões de euros.

7

Fundo de Pensões

Os CTT não têm responsabilidades com pensões.
As responsabilidades com pensões do pessoal beneficiário do Estatuto da Aposentação foram
transferidas para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) com efeitos a 1 de Janeiro de 2003, nos termos
do disposto no Decreto-Lei nº 246/2003 de 8 de Outubro; o Fundo de Pensões dos CTT foi extinto em
conformidade.
Os demais trabalhadores estão abrangidos pelo sistema nacional de segurança social.

8

Sistemas de Informação

Em 2008 foram desenvolvidas soluções para potenciar novos negócios, optimizar os processos operativos
e melhorar a qualidade de serviço ao cliente.
Procedeu-se à renegociação do acordo de outsourcing de infra-estruturas com a IBM, com efeitos a 1 de
Janeiro de 2008, e à implementação de uma plataforma única de SMS, permitindo ao Grupo CTT o
benefício de sinergias inerentes à uniformização. De referir também a expansão do desenvolvimento da
plataforma track & trace à operação logística da Tourline Express, criando um espaço logístico ibérico,
bem como a sua integração nos sistemas contabilísticos corporativos.
No que concerne a novos negócios é de referir:
•

Implementação de uma solução para o atendimento (front-office) enquadrada no projecto de
informatização das estações de correio de Angola. Esta solução teve na sua génese uma adaptação dos
processos de atendimento e da aplicação utilizada para esse efeito nos CTT e foi integrada com a
solução de back-office seleccionada pelos Correios de Angola. A entrada em produção da primeira
estação informatizada ocorreu em Luanda em Maio, seguindo-se um conjunto de outras estações de
acordo com o calendário de implementação estabelecido, a concluir no decorrer deste trimestre;

•

Correcção assistida de endereços (CAE) – integrada na melhoria do endereçamento e automatização
do tratamento do correio dos Grandes Clientes, permite corrigir os ficheiros de endereços
disponibilizados por clientes produtores de correio; a melhoria de dados de endereços e a sua
integração nos sistemas dos CTT vai aumentar as taxas de automatização de reconhecimento com
reflexos no sequenciamento do correio;
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•

Bilheteira on-line – disponibilização no site dos CTT de um serviço de aquisição on-line de bilhetes
para espectáculos e outro tipo de eventos;

•

Sistema Informação Geográfica Postal - implementação de um novo sistema de informação de suporte
à gestão da base nacional de endereços, dos códigos postais e da caracterização geográfica do
território, integrando consequentemente estas bases de dados;

•

Implementação de serviços de valor acrescentado na área das telecomunicações móveis Phone-ix
(ex. pagamentos em ATM).

Numa óptica de optimização e simplificação de processos, relevam-se as seguintes acções:
•

Track & trace (T&T) – conclusão da implementação da nova solução do sistema T&T, em toda a rede
de centros de distribuição postal (CDP) do continente e centros operacionais da CTT Expresso.
Paralelamente a esta iniciativa, para além da modernização do sistema para o tratamento do correio
internacional, foi igualmente implementada uma solução para a mecanização da aceitação de grandes
volumes do correio registado. Numa óptica de melhoria da qualidade de serviço foi implementada
uma solução de retorno de informação ao cliente sobre o estado dos objectos expedidos;

•

@formar – conclusão da implementação da plataforma de e-learning, disponível numa fase inicial a
um conjunto limitado de estabelecimentos postais, para formação no local de trabalho de novos
serviços (lançamento com o serviço pick & go). A solução será expandida a toda a empresa e
constituirá o principal canal de formação à distância;

•

Simplificação de processos e serviços no atendimento – inventariação de processos e respectivos
formulários, análise dos seus conteúdos e análise de manuais operativos disponíveis, de forma a
identificar oportunidades de melhorias dos processos das estações de correio. Foram identificadas
oportunidades de melhoria na alteração e simplificação de processos, na desmaterialização de
serviços, na divulgação de informação e na aposta no livre serviço e conveniência. Embora as acções
incidam essencialmente no front-office das estações de correio, é no back-office que se estimam os
maiores benefícios pela libertação de espaço de arquivo;

•

IT Governance - implementação e desenvolvimento de um novo modelo de governo dos sistemas de
informação dos CTT, que teve como principais áreas de actuação a gestão de pedidos de clientes
internos (direcções dos CTT e empresas do Grupo), a gestão de recursos, a gestão de competências
das áreas de TI e a gestão de projectos; este novo modelo permite atingir os seguintes objectivos
principais:
−

centralizar pedidos de TI através de um único canal;

−

melhorar, os níveis e qualidade de serviço prestados aos clientes internos (melhor
cumprimento de prazos, melhor orçamentação, etc.);
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−

uniformizar procedimentos internos e alinhá-los com as boas práticas do mercado;

−

potenciar os recursos humanos dedicados às áreas de TI e melhorar o seu alinhamento com
os objectivos de negócio dos CTT e das empresas participadas;

•

Gestão de identidades e de acessos – permite gerir a atribuição de permissões para acesso dos
utilizadores aos SI de acordo com as funções desempenhadas em cada momento e de acordo com a
sua situação de actividade / inactividade ao longo do seu ciclo de vida na empresa; fá-lo de forma
centralizada, registando toda e qualquer acção relativa à referida gestão de permissões, possibilitando
o respectivo rastreio e auditoria; contribui por isto de forma decisiva para o aumento da segurança no
acesso aos SI; automatiza processos de aprovisionamento de recursos, contribuindo para uma
melhoria da eficiência e da qualidade do serviço;

•

Informação de referência – implementação de um sistema que define a existência de uma fonte única
de informação de referência a nível empresarial, assegurando a consistência da mesma e facilitando e
agilizando o processo de actualização dessa informação; disponibiliza mecanismos de rastreio de
alterações e respectivo histórico promovendo, desta forma, uma maior responsabilização e delegação
no processo criação e alteração da informação;

•

Arquitectura de dados – sistema que identifica e documenta os modelos de dados dos CTT permitindo
agilizar a sua criação e alteração; assegura uma visão única sobre os metadados da empresa
(dicionário de dados) e a definição de processos de sincronização dos sistemas com base nesta visão
consolidada.

9

Investigação e Desenvolvimento

Os CTT constituem uma referência enquanto hub de comunicações físicas e electrónicas a nível nacional
e internacional. Líderes na disponibilização de soluções postais, têm vindo a inovar e a desenvolver, com
recurso às novas tecnologias da informação e da comunicação, serviços e produtos com uma forte
componente digital, que respondam plenamente – e com qualidade – às necessidades dos clientes, amigos
do ambiente.
Neste domínio destacam-se as seguintes iniciativas:
•

Aquisição de nova cartografia base de eixos de via para o território nacional, no sentido de melhorar
qualitativa e quantitativamente a actual oferta CTT no âmbito dos Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) e de possibilitar, em integração com soluções específicas de terceiras partes, o desenvolvimento
de uma nova geração, mais ampla e inovadora, de serviços e produtos SIG based;

•

Avaliação funcional e de viabilidade económica de serviços de valor acrescentado, que possibilitem,
em alinhamento com os segmentos-alvo do Phone-ix e seus objectivos, aumentar a sua base de
clientes e incrementar o seu tráfego;

222

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
•

Análise de soluções e tecnologias disponíveis no mercado tendo em vista a criação de uma plataforma
de pagamentos electrónicos para telemóveis;

•

Estudos com vista a satisfazer necessidades várias do sector autárquico de uma oferta completa
integrando soluções de facturação (billing), impressão e envelopagem (finishing), distribuição (física
e electrónica) e cobrança;

•

Aprofundamento dos estudos relativos à disponibilização de:
- um serviço de cofre digital (solução de arquivo digital seguro);
- um serviço de correio híbrido (via Web).

•

Estudo para perspectivar a evolução tecnológica mais recomendável para as máquinas de franquiar, no
sentido de aumentar a eficiência operacional e introduzir novas formas de (pré) pagamento mais
vantajosas, simples e convenientes tanto para os CTT como para os seus clientes;

•

Identificação, teste e avaliação, de várias soluções com a tecnologia RFID (radio frequency
identification) com vista a seleccionar a mais adequada para etiquetagem dos contentores utilizados
nos CTT para transporte de correio, actualmente identificados por código de barras;

•

Elaboração para um operador postal africano, e em parceria com a MultiCert (participada dos CTT
para a área da certificação electrónica), de propostas para:
- uma estrutura de Chaves Públicas (PKI - public key infrastructure) para emissão, gestão e
exploração de certificados digitais;
- uma plataforma para geração e aposição em ambiente electrónico da marca de certificação
electrónica postal (EPCM - electronic postal certification mark) conforme os standards da UPU;
- uma plataforma para gestão e exploração de um domínio de topo (top-level domain, usualmente
designado pela sigla TLD) e seus sub-domínios.

•

Participação nas actividades de diversos grupos de trabalho da UPU, nomeadamente no Postal
Technology Center / Advanced Electronic Services User Group e no Postal Operations Council /
Electronic Products and Services Group. Neste contexto os CTT têm participado no aperfeiçoamento
e revisão do standard EPCM (S43) tendo em vista a sua simplificação no sentido de:
- possibilitar o desenvolvimento de plataformas que, sem deixarem de ser conformes com a norma
EPCM, sejam mais modulares e menos onerosas e assim alavancar a disponibilização pelos
operadores postais de soluções mais competitivas;
- facilitar a concepção de novos serviços electrónicos, como seja o correio electrónico registado,
em fase de especificação funcional.
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•

Participação nos trabalhos relativos à iniciativa da matrícula electrónica promovida pelo Governo,
com vista à futura disponibilização dos Dispositivos de Matrícula Electrónica (DEM) aos balcões dos
Correios;

•

Participação no IT Fórum 2008, dado que os CTT asseguram o chairmanship do PostEurop/OAC
(Operational Affairs Committee) /IT WG (Information Technology Working Group), que decorreu na
Finlândia, cujo anfitrião foi a Itella (Correios Finlandeses) em 20 e 21 de Novembro 2008 e que
abordou as temáticas de soluções móveis para operadores postais e de correio híbrido;

•

Participação em actividades da COTEC, em particular no âmbito do CEDT (Centro de Excelência de
Desmaterialização de Transacções), tendo em vista a geração de novas ideias e projectos no domínio
da desmaterialização de transacções;

•

Realização de estudo de desenvolvimento estratégico sobre as redes de futuro dos CTT (atendimento
e distribuição), visando a sua operacionalização nos próximos dois anos, num contexto de progressivo
impacto da liberalização postal em matérias de eficiência e inovação;

•

Desenvolvimento dos mecanismos de promoção da criatividade e da inovação – para além das sessões
de apresentação de propostas, no Fórum Permanente de Inovação e Criatividade, com temáticas de
iniciativa dos trabalhadores – através de:
−

introdução de metodologias proactivas, e mais direccionadas, na captação do potencial
criativo dos seus trabalhadores, nomeadamente com a efectivação de sessões dedicadas a
temas específicos;

−

implementação de subcomités especializados na análise de viabilidade das propostas
apresentadas nas sessões, permitindo um melhor aproveitamento destas;

−

alargamento do âmbito do seu universo criativo, no sentido de aceder a um leque
gradualmente mais heterogéneo de contributos, nomeadamente com a campanha de
angariação de ideias, que colocou placards com receptáculos, bem como recipientes com
formulários, para a aceitação de propostas, em 200 locais de trabalho por todo o país;

−

consolidação de processos que estimulem o reconhecimento do mérito das propostas pela
comunidade empresarial, originando acréscimos de motivação a potenciais proponentes,
nomeadamente com recurso à divulgação nos meios de comunicação interna e afixação de
cartazes com o rosto dos autores das propostas seleccionadas nos respectivos locais de
trabalho;

−

publicação de um anuário com todas as propostas e proponentes apresentadas nas sessões
do Fórum.
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10

Relações com Investidores

Os CTT actualmente são uma empresa de accionista único – o Estado – e não têm títulos de dívida no
mercado. As relações com os mercados financeiros são asseguradas pelo AD/CFO e pela direcção
Financeira. A prestação de informações aos diferentes organismos do Estado está a cargo das direcções
Financeira, Planeamento e Controlo e Secretaria Geral.
Os CTT publicam anualmente o seu Relatório e Contas, que inclui informação detalhada sobre a empresa
e é divulgado no seu website (www.ctt.pt). Com início em 2006, os CTT publicam também o Relatório e
Contas semestral reportado a 30 de Junho. Vide no título 3 “Exercício do direito de voto e representação
dos accionistas” outras formas de prestação de informação ao accionista.

11

Relações com Fornecedores

As relações dos CTT com os seus fornecedores respeitam a igualdade de oportunidades, a transparência,
o rigor, a lealdade e a confidencialidade.
A gestão da cadeia de fornecimento tem por objectivo não só comprar ao melhor preço, mas sobretudo
elevar as práticas, seja da empresa, seja dos seus fornecedores, numa óptica de construção de relações de
parceria mutuamente vantajosas.
Os processos de aquisição são sustentados em caderno de especificações técnicas, programa de
inspecções e ensaios (quando aplicável), sendo a avaliação de conformidade efectuada por amostragem
ou por lote unitário (dependendo do tipo de produto ou serviço).
Com a publicação em 29 de Janeiro, e entrada em vigor a 29 de Julho de 2008, do Decreto-Lei

nº

18/2008 que aprovou o Código dos Contratos Públicos, os CTT passaram a ser abrangidos pelo mesmo,
sendo considerados entidade adjudicante. Por forma a cumprir o novo enquadramento legal, os CTT
desenvolveram, no primeiro semestre de 2008, novas instruções internas sobre as regras a observar nas
aquisições de bens e serviços, que entraram em vigor a partir de 25 de Julho. De igual modo, iniciaram o
processo de aquisição de uma plataforma electrónica de contratação, exigida pelo Código, a qual se prevê
que esteja concluída no primeiro trimestre de 2009.
A avaliação das propostas dos fornecedores assenta em critérios objectivos, que incluem o cumprimento
de condições pré-definidas de acordo com a natureza do serviço ou produto a contratualizar e a
certificação segundo normas de qualidade e ambientais.
Foram introduzidas alterações processuais no sentido de passar a incorporar no processo de aquisição, de
forma explícita, requisitos sociais e ambientais.
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Nesse sentido, a aceitação de propostas para análise, exige a apresentação prévia de declaração, em que
os concorrentes passam a ter de comprovar compromissos e o cumprimento de leis e regulamentos
sociais, de que se destacam:
•

ausência de aplicação de sanções no domínio do incumprimento de direitos consagrados na Carta
Internacional dos Direitos Humanos;

•

exclusão do trabalho infantil, conforme definido pela OIT – Organização Internacional do Trabalho;

•

não-discriminação baseada na raça, sexo, religião, orientação política, condições de saúde e presença
de algum tipo de deficiência que não interfira na actividade profissional a desempenhar;

•

ausência de aplicação de sanções na sequência de incumprimento de normas relativas à higiene e
segurança dos trabalhadores no local de trabalho.

Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº70/2008, foram introduzidos critérios ambientais
nos cadernos de encargos dos processos de compra, que incluem:
•

Apresentação de certificação ambiental ISO 14001;

•

Declaração do candidato, sob compromisso de honra, referindo que não foi objecto de aplicação de
coimas ou de sanções não monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais;

•

Apresentação de descrição sumária dos procedimentos inerentes à gestão ambiental (planos de
formação e iniciativas para mitigar os impactes ambientais associados à prestação do serviço).

O grau de concretização dos indicadores definidos na Resolução do Conselho de Ministros nº 65/2007 de
7 de Maio para avaliar a extensão da introdução dos referidos critérios ambientais, nos processos de
compra (excluindo as empreitadas de construção civil) atingiram em 2008 os seguintes valores:
•

Percentagem de procedimentos pré-contratuais com critérios ambientais relativamente ao total de
procedimentos pré-contratuais: 13,6%

•

Percentagem dos contratos com critérios ambientais relativamente ao total de contratos celebrados:
39,5%.

Salienta-se que dos 756 processos de compra efectuados em 2008, existem alguns para os quais os
critérios ambientais não têm aplicação, tais como:
•

Processos de baixo valor comercial e pequenas quantidades (normalmente compras pontuais para
satisfazer pedidos urgentes);

•

Processos de consulta para serviços de formação e consultoria.

Os critérios de adjudicação incluem: certificação da qualidade, sistemas informáticos, gestão ambiental,
gestão da segurança, gestão da higiene e segurança e cumprimento dos Direitos Humanos.
Os compromissos assumidos são verificados regularmente durante a vigência do contrato, através
nomeadamente da entrega periódica de comprovativos (segurança social e impostos), considerando o não
cumprimento dos mesmos um incumprimento contratual. No futuro, serão avaliadas e ponderadas formas
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de a empresa poder actuar junto dos seus fornecedores, com o objectivo de os apoiar a estabelecer
programas de actuação para uma gestão sustentável.
Principais 25 Fornecedores dos CTT (empresa-mãe) – 2008
Designação
1 PT ACS ASSOCIAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
2 COMPANHIA IBM PORTUGUESA, SA.
3 CTT EXPRESSO*
4 CTT-GESTÃO DE SERVIÇOS E EQUIP. POSTAIS*
5 PT PRIME-SOLUÇÕES EMP TELE SISTEMAS
6 PETROGAL-P.PORTUGAL,EP
7 TMN-TELEC. MOVEIS NACIONAIS
8 CONFORLIMPA-(tejo)LIMP INDUST,LDA
9 RENTILUSA-LOCAÇÃO E COMÉRCIO
10 EDP
11 DANGAARD TELECOM PORTUGAL
12 PT COMUNICACOES, S.A.
13 MAILTEC-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, SA*
14 EQUIPRESTE- SOC. TÉCNICA DE SERVIÇOS LDA*
15 DSTS - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO*
16 CASA DA SORTE-ORGANIZAÇÃO NOGUEIRA
17 TAP AIR PORTUGAL
18 SIEMENS, SA
19 ARN MEDIA COMUNICATIONS-PUBLICIDADE
20 COMP.SEGUROS TRANQUILIDADE,SA
21 SILVA & SISTELO,S.A.
22 TRACAR-TRANSP.CARGA COMERCIO SA
23 SATA INTERNACIONAL
24 NOVABASE CONSULTING, SA.
25 HEWLETT PACKARD PORTUGAL, S.A.
* empresas do Grupo

12

mil euros
37 062
22 568
21 075
10 268
8 966
6 617
5 831
5 713
5 194
4 921
4 232
3 484
3 254
2 857
2 752
2 583
2 087
1 968
1 930
1 826
1 700
1 692
1 687
1 597
1 595

Relação com o Cliente

Os CTT, detêm uma das maiores redes de retalho do país e são um prestador de serviço universal, ou
seja, prestam serviço a todos os cidadãos, sedeados em local urbano ou rural, ao mesmo preço e com a
mesma qualidade. Desempenham um papel importante enquanto empresa cidadã que mantém a coesão do
território nacional e contribui para o desenvolvimento económico, local e global.
Responder eficazmente às necessidades dos seus clientes e gerir a sua receita de forma sustentável são
objectivos base que determinam o alinhamento do negócio da empresa. A gestão da informação é
também para os CTT um instrumento fundamental nos processos de fidelização dos clientes, pelo que é
objectivo patente em todas as acções desenvolvidas.
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A satisfação do cliente, depende não só do grau de informação de que dispõe, mas fundamentalmente do
cumprimento das expectativas que são criadas, quando adquire determinado produto ou serviço. Assim,
nos processos de concepção e desenvolvimento, o objectivo tem sido e continuará a ser a criação de
soluções simples, convenientes e seguras, acessíveis numa vasta rede de pontos de contacto e oferecidas
a preços competitivos.

13

Responsabilidade Social

A actividade dos CTT tem um carácter intrinsecamente social. Por definição, todos os portugueses são
clientes da empresa, enquanto agentes activos ou passivos (destinatários de correspondências). Com
cerca de 200 000 clientes/dia nas EC e uma média diária de 1 objecto postal por agregado doméstico, a
acessibilidade é uma das suas marcas distintivas.
São cerca de 6 000 os carteiros que diariamente distribuem 6,5 milhões de objectos postais à maioria dos
portugueses e outros residentes. Ao nível do atendimento, são mais de 3 000 os atendedores disponíveis
em mais de novecentas EC, para aconselhar o produto ou serviço que melhor serve as necessidades de
cada cliente.
Os CTT como operador nacional concessionado para a prestação do Serviço Postal Universal (SPU),
comprometem-se a assegurar este serviço postal de forma permanente, em todo o território, com
qualidade especificada e a preços acessíveis.
A rede de atendimento dos CTT (EC e postos de correio) continua a apresentar uma densidade de
cobertura postal do território bastante superior à média europeia.
Os CTT actuam como agente importante na manutenção da coesão social e territorial do país. Estão
activamente empenhados na pesquisa e activação de soluções de atendimento e distribuição mais
eficientes, com a salvaguarda das actuais características e atributos dos serviços prestados.
De acordo com estudo do ICP – ANACOM, os clientes utilizam mais frequentemente as estações e os
postos de correio que se localizam “perto de casa”. Conhecendo estes hábitos, os CTT têm procurado
acompanhar as alterações de ocupação demográfica do território, ajustando a localização das suas infraestruturas. No domínio da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física, promoveram a
construção 53 de rampas de acesso às EC para deficientes motores.
No âmbito do estabelecimento de diálogo com as comunidades e com os stakeholders os CTT
envolveram-se em diversas campanhas públicas de sensibilização.
A empresa fez donativos no valor de aproximadamente 0,5 M.€ para o desenvolvimento de projectos de
responsabilidade social, de apoio a grupos carenciados ou de risco. Além fronteiras, os CTT participaram
em acções de cooperação internacional, nomeadamente junto dos PALOP e de países da América Latina,
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com quem têm fortes laços culturais. As acções mais significativas constam do título 12 do Relatório e
Contas e do Anexo II.

14

Sustentabilidade

Adicionalmente ao referido, nomeadamente no título Responsabilidade Social, importa referir o seguinte:
14.1

Reporting social

Os CTT publicam anualmente o Balanço Social relativo ao exercício, após apreciação da Comissão de
Trabalhadores e envio ao Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, nos termos do Decreto-Lei nº
9/92, de 22 de Janeiro. Este reporta distribuições segmentadas de números e valores referentes à
actividade social da empresa, que podem ser encarados como relevantes para a avaliação de gestão
sustentável, na vertente social.
Para além do Balanço Social, a empresa reporta à DGEEP (Direcção Geral de Estudos e Estatísticas e
Planeamento) do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, alguns inquéritos de natureza social, a
saber:
•

trimestralmente: inquérito ao Emprego no Sector Estruturado; Índice de Custo;

•

semestralmente: inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho;

•

anualmente: inquérito à Formação Profissional Contínua.

14.2

Política de gestão ambiental

De destacar, em 2008, a atribuição aos CTT da 2ª posição na edição “Responsabilidade climática: Índice
ACGE 2007”, que avalia a performance carbónica das empresas nacionais
A actividade dos CTT é de natureza essencialmente não-industrial, sendo reduzida a incorporação de
inputs materiais (matérias-primas e consumos intermédios) nos seus processos de fornecimento. A sua
pegada ecológica directa é limitada. Uma análise comparativa empírica permite estimar que o peso dos
impactos ambientais da sua actividade será bastante inferior ao contributo da empresa para a geração de
valor no tecido económico e social nacional.
Nem por isso os CTT deixam de intervir neste domínio desde há longa data, tendo sido pioneiros na
utilização experimental de viaturas eléctricas em Portugal, promovendo regularmente a divulgação da
temática ambiental nas suas emissões filatélicas. No entanto, apenas quando da elaboração do Relatório
de Responsabilidade Social 2005, pela primeira vez, foram identificadas de forma mais precisa as
variáveis ambientais envolvidas e realizadas as primeiras avaliações quantificadas dos impactos
associados.
Iniciou-se então um trabalho de abordagem sistemática e estruturada do “dossier” ambiental, com
intervenções em curso, em praticamente todas as frentes ambientais: desde as áreas mais sedimentadas,
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como a da gestão dos consumos de combustíveis e electricidade, passando por outras ainda incipientes,
caso da gestão de resíduos e da eficiência energética, terminando noutras embrionárias, exemplo do
marketing sustentável e da criação de produtos “verdes”.
Em termos de política ambiental, como prioridade, os CTT pretendem ter cobertos e dominados todos os
aspectos da conformidade legal. A perspectiva nesta matéria é que a adopção de uma agenda ambiental
releva uma atitude de responsabilidade corporativa (preservar recursos escassos e garantir aos vindouros
um planeta mais viável), faz todo o sentido económico, seja como fonte de redução de custos, seja como
fonte de inspiração para a identificação e lançamento de produtos e negócios inovadores.
Em Outubro de 2007, o Conselho de Administração aprovou a Política de Ambiente para o Grupo CTT, a
saber:
•

O Grupo CTT adopta os princípios do Desenvolvimento Sustentável, assumindo a vertente ambiental
como parte integrante da sua estratégia e prática empresarial. Assume compromissos claros em termos
da melhoria continuada do desempenho ambiental, com vista à minimização e prevenção dos impactes
ambientais resultantes da actividade do Grupo nas comunidades locais, áreas envolventes e no
ambiente em geral.

•

Todos os trabalhadores assumem a responsabilidade de cumprir com as disposições do Sistema de
Gestão Ambiental e encontram-se comprometidos com os seguintes princípios, que constituem a
Política de Ambiente do Grupo CTT:
Prevenção da poluição
−

Avaliando, monitorizando e controlando os aspectos e impactes ambientais resultantes da
actividade da Empresa;

−

Promovendo a utilização prudente de recursos naturais e a racionalização do consumo de
materiais;

−

Reduzindo, reutilizando e reciclando os resíduos produzidos, em detrimento da eliminação;

−

Promovendo o aumento da eficiência energética do parque imobiliário e da frota automóvel e o
controlo e redução do nível de emissões atmosféricas;

−

Adoptando as melhores práticas e tecnologias disponíveis.

Cumprimento da legislação
−

Respeitando escrupulosamente o quadro legal e regulamentar em vigor e aplicável, nacional e
comunitário, e outros requisitos que o Grupo subscreva.

Comunicação e divulgação a todas as partes interessadas
−

Efectuando a divulgação da política ambiental e o relato ambiental do Grupo a todos os
trabalhadores, ao público em geral e às restantes partes interessadas, de forma clara e evolutiva
face aos progressos verificados.
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−

Formando, sensibilizando e motivando os trabalhadores e todos aqueles que desempenhem
actividades em seu nome a adoptar boas práticas ambientais.

14.3

Análise de impactos ambientais dos produtos e serviços produzidos pela empresa

Os impactos do sector postal no ambiente estão relacionados com as suas actividades operacionais, no
que respeita ao tratamento, distribuição e transporte dos objectos postais, assentes numa rede de
plataformas logísticas.
Os principais impactes ambientais da actividade dos CTT advêm essencialmente de:
•

depleção de combustíveis fósseis através do consumo de carburantes e de electricidade;

•

depleção da camada de ozono derivada das emissões de gases com efeito de estufa produzidas pela
frota;

•

depleção de recursos naturais pelo consumo de papel (principalmente impactes indirectos).

Podem ainda identificar-se outros impactes ambientais resultantes da actividade da empresa dos quais se
destacam a produção de resíduos, a emissão de ruído e o consumo de água.

14.4

Definição de standards ambientais para fornecedores e parceiros

No final de 2006, definiram-se regras internas de selecção, qualificação, adjudicação e contratação de
fornecedores, no que se refere à aplicação de coimas ou sanções não-monetárias por incumprimentos das
leis e regulamentos ambientais. Os fornecedores são agora obrigados a apresentar uma declaração
respeitante às cláusulas ambientais, quando da resposta aos concursos. Os requisitos ambientais foram
igualmente incorporados na estrutura de apresentação das propostas e nos critérios de avaliação das
mesmas.

14.5

Identificação de objectivos/metas ambientais

Atendendo à “juventude” da actividade ambiental nos CTT, pretende-se consolidar um núcleo de
competências interno e definir uma agenda equilibrada e credível de intervenção. A escolha e
hierarquização dos seus domínios de trabalho têm a ver com a avaliação da dimensão de eventuais
desvios face ao normativo legal, com a intensidade dos impactos identificados e com a tomada em
consideração do período de pay-back das intervenções (quando envolvam custos).
Nessa óptica, os CTT assumem compromissos claros em termos da melhoria continuada do seu sistema
de reporting ambiental, da implementação gradual de sistemas estruturados de gestão ambiental nas áreas
ambientalmente mais sensíveis, do esforço de melhoria do desempenho ambiental nas vertentes da
eficiência energética da frota automóvel e do parque imobiliário, da redução de emissões, da gestão de
resíduos e da redução de consumos.
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14.6

Certificação ambiental segundo as normas internacionais

A empresa assumiu um compromisso de expansão dos referenciais normativos aos requisitos ambientais,
nas áreas do tratamento e transportes, estando em curso os processos de certificação de acordo com a ISO
14 001:2004 destas unidades da empresa-mãe e da CTT Expresso, tendo a empresa participada EAD já a
obtido em 2007.

15

Compromisso com a Excelência na Gestão / Contratos de Gestão

No âmbito do “Compromisso com a excelência na gestão das empresas e organismos tutelados”, o
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC) apresentou, em Maio de 2008, as
bases para a definição dos objectivos do Grupo para o período do mandato (2008-2010).
Os objectivos do Grupo irão ser posteriormente definidos nos Contratos de Gestão para o mandato e
assinados por cada um dos membros do Conselho de Administração.
À semelhança do mandato anterior, os objectivos anuais incorporam desígnios de rendibilidade,
crescimento e qualidade de serviço: proveitos operacionais, margem EBITDA, resultado líquido, return
on invested capital (ROIC) e índice de qualidade de serviço. Dois novos indicadores foram
introduzidos: grau de cumprimento de performance orçamentada e prazo médio de pagamentos a
fornecedores.
O desempenho global plurianual considera indicadores de ordem quantitativa e qualitativa: return on
capital employed (ROCE), margem EBITDA, índice de sustentabilidade, capacidade de mudança e
adaptação às novas exigências de mercado e cumprimento das metas estratégicas. O indicador imagem
do Grupo CTT, do mandato anterior, foi substituído por um novo indicador de clima organizacional.
O cumprimento destes objectivos permitirá ao Grupo ajustar-se ao desempenho do universo de empresas
postais de comparação (peers): Correos (Espanha), Deutsche Post (Alemanha), La Poste (França), TNT
(Holanda), Poste Italiane (Itália), Royal Mail (Inglaterra), An Post (Irlanda), Itella (Finlândia), Post
Denmark (Dinamarca), De Post/La Poste (Bélgica) e Austrian Post (Áustria).
Os objectivos anuais e plurianuais para 2008-2010 do Grupo CTT, associados ao compromisso com a
excelência na gestão das empresas do MOPTC, foram dados a conhecer em Maio de 2008, sob a
designação “Bases para a definição de objectivos”, e confirmados dentro do prazo legal de 90 dias, com a
designação “Definição de objectivos”.
Estes objectivos tiveram como referência as projecções do Governo do Relatório de Orientação de
política Orçamental de Maio de 2008, cujas perspectivas macroeconómicas, vieram a confirmar-se
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deveras optimistas face aos efeitos profundos da crise dos mercados financeiros, iniciada no verão de
2007 e que se acentuaram significativamente na segunda metade de 2008.
Os objectivos para o mandato 2008-2010 estabelecidos pelo accionista vieram a revelar-se muito
ambiciosos, constituindo um grande desafio no actual enquadramento macroeconómico.
Os objectivos globais – anuais e plurianuais – para o mandato 2008-2010 estabelecidos pelo accionista
são os que se apresentam na Figura 8:
Objectivos
Objectivos 2008-2010
2008-2010 para
para oo Grupo
Grupo CTT
CTT

Objectivos Globais Anuais
Performance relativa do ROIC do Grupo
CTT face aos peers
Performance relativa da margem EBITDA do
Grupo CTT face aos peers
Crescimento Real das Receitas do Grupo
CTT
Net profit Consolidado do Grupo CTT

Objectivo a atingir
2008

Prazo Médio de Pagamentos a
Fornecedores

Objectivos Globais Plurianuais
Capacidade de criação de valor para o
accionista: ROCE
Performance relativa da margem EBITDA do
Grupo CTT face aos peers
Performance do Índice de Sustentabilidade

2010

Ponderação

Observações

110%

115%

120%

20%

ROIC peers = 8,9%

140%

150%

160%

20%

Margem EBITDA peers = 9,1%

39 M€

41 M€

43 M€

15%

Aumento anual

60 M€

66 M€

72 M€

15%

100

100

100

15%

Valor igual ao fixado pelo Convénio

100%

100%

100%

10%

Relativo à Margem EBITDA

[51,55] dias [43,45] dias [30,40] dias

5%

Os prazos mais curtos são de Maio e
os mais alargados de Julho de 2008

Objectivo a atingir

Ponderação

Valor do Índice de Qualidade de Serviço
Grau de cumprimento da performance
orçamentada

2009

2008

2009

2010

Observações

12%

13%

14%

20%

140%

150%

160%

20%

Margem EBITDA peers = 9,1%

7.750 pts

8.000 pts

8.250 pts

20%

Índice de Sustentabilidade para
empresas do MOPTC

Indicador de Clima Organizacional e
Capacidade de Mudança

4

20%

Avaliação qualitativa do accionista;
escala de avaliação de 0 a 5

Cumprimento das metas estratégicas

4

20%

Avaliação qualitativa do accionista;
escala de avaliação de 0 a 5

Figura 8
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Na figura 9 dá-se a conhecer a autoavaliação do grau de realização dos objectivos globais – anuais e
plurianuais – no exercício de 2008:
Grau
Grau de
de realização
realização dos
dos objectivos
objectivos 2008
2008
Objectivos Globais Anuais

2008 O

2008 R

Grau de Ponde- Realização
realização ração ponderada

Observações

Performance relativa do ROIC do Grupo
CTT face aos peers
Performance relativa da margem EBITDA do
Grupo CTT face aos peers
Crescimento Real das Receitas do Grupo
CTT

9,8%

11,2%

114,3%

20%

22,86%

ROIC peers = 8,9%

12,7%

13,8%

108,7%

20%

21,73%

Margem EBITDA peers = 9,1%

39 M€

19,8 M€

50,8%

15%

7,62%

Aumento anual

Net profit Consolidado do Grupo CTT

60 M€

58,2 M€

97,0%

15%

14,55%

100

184,5

184,5%

15%

27,67%

Valor igual ao fixado pelo Convénio

12,7%

13,8%

108,7%

10%

10,87%

Relativo à Margem EBITDA

[51,55] dias

64 dias

79,2%

5%

3,96%

Os prazos mais curtos são de Maio e
os mais alargados de Julho de 2008

Valor do Índice de Qualidade de Serviço
Grau de cumprimento da performance
orçamentada
Prazo Médio de Pagamentos a
Fornecedores (PMP)
Total

109,26%

Objectivos Globais Plurianuais

Capacidade de criação de valor para o
accionista: ROCE
Performance relativa da margem EBITDA do
Grupo CTT face aos peers
Performance do Índice de Sustentabilidade

2008 O

2008 R

Grau de Ponde- Realização
realização ração ponderada

Observações

12,0%

13,4%

111,7%

20%

22,33%

12,7%

13,8%

108,7%

20%

21,73%

Margem EBITDA peers = 9,1%

7 750 pts

7 250 pts *

93,5%

20%

18,71%

Índice de Sustentabilidade para
empresas do MOPTC

Indicador de Clima Organizacional e
Capacidade de Mudança

4

4*

100%

20%

20,00%

Avaliação qualitativa do accionista;
escala de avaliação de 0 a 5

Cumprimento das metas estratégicas

4

4*

100%

20%

20,00%

Avaliação qualitativa do accionista;
escala de avaliação de 0 a 5

Total

102,77%

* estimativa da empresa

Figura 9

Consideram-se globalmente cumpridos os objectivos de 2008, com graus de realização para os objectivos
anuais e plurianuais de, respectivamente 109% e 103%, sendo o índice ponderado final do grau de
realização de 106%.
Em relação aos objectivos anuais, ROIC e margem EBITDA são fixados em relação aos peers. Nos
níveis de objectivos, 110% e 140% da média dos peers para 2008, tomou-se como referência 8,9% e
9,1%, respectivamente. Não estando disponíveis os dados de 2008 dos mesmos, crê-se, contudo, que
essas médias tenham baixado face à conjuntura adversa nos diferentes mercados. Estes objectivos foram
superados tal como o do índice de qualidade de serviço.
Não foram superados os de resultado líquido (-3%), o que não afecta a distribuição de dividendos,
variação de receitas e PMP, sendo o desvio mais significativo o relativo a receitas. Para tal contribuiu
fundamentalmente a evolução da conjuntura económica, cujos efeitos mais significativos se traduziram
nos serviços de correio (CTT e PostContacto) e na Tourline. Na empresa-mãe para um crescimento
expectável do tráfego postal ligeiramente superior ao do ano anterior (1,5%) ocorreu uma redução de
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1,5%. Acresce que clientes importantes como o Estado e as utilities tiveram consumos de correio abaixo
do expectável. A receita proveniente dos serviços ao Estado, apenas em 2 produtos (correio registado e
certificados de aforro) terá diminuído a facturação em cerca de 5 M.€ e a EDP de quem se esperava um
acréscimo de cerca de 2,5 M.€ terá apenas evoluído 1 M.€. Note-se que no ano em que passou a
facturação para dois em dois meses a redução de facturação fora de 9 M.€. Em Espanha a crise
económica terá afectado de sobremaneira a actividade de “mensajería empresarial” onde se insere a
actividade da Tourline, a qual vinha a crescer acima dos 20% ao ano (11% o mercado global), tinha
perspectivado um crescimento de 11% para 2008 e o mesmo veio a situar-se em 4% (tendo o mercado
global estagnado ou mesmo diminuído).
Quanto ao prazo médio de pagamentos a fornecedores (PMP) os CTT haviam feito um enorme esforço de
redução (-22%) em 2007 (de 87 dias em 2006 para 68 dias).
Quando o objectivo foi fixado (51 dias em Maio de 2008 ou 55 dias em Julho), registava-se no final do 1º
trimestre de 2008 77 dias e do 2º trimestre 67 dias.
Em dois anos, o PMP reduziu-se em 23 dias (-26%). De 87 dias para 64 dias ligeiramente inferior ao
preconizado na Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008 (-15% / ano).
Em relação aos objectivos plurianuais, ROCE e margem EBITDA superaram mesmo as metas de 2009.
Quanto aos três demais, a realização considerada é uma estimativa da nossa responsabilidade exclusiva.
Para o índice de sustentabilidade consideramos, cautelosamente, 7 250 pontos (-6,5% que a meta de
7 750) baseados no forte impulso dado ao nível do governo da sociedade – item menos pontuado em
2007 – em face designadamente da adopção das seguintes melhores práticas:
−

designação do secretário da sociedade e do suplente;

−

criação de um comité de estratégia;

−

estabelecimento de contratos de gestão com os gestores das subsidiárias e contratos de objectivos
com os demais principais dirigentes;

−

nomeação para a 1ª linha da Alta Direcção de mais responsáveis com menos de 40 anos e mais
mulheres, mais que duplicando o número existente;

−

estabelecimento dos regulamentos para os conselhos de administração e comissões executivas do
Grupo;

−

aprovação da política de remunerações da Alta Direcção do Grupo;

−

representação orgânica da responsabilidade de compliance e identificação dos compliance
officers;

−

lançamento do projecto “Combate à pobreza e à exclusão social”.
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Quanto ao objectivo clima organizacional e capacidade de mudança consideramo-lo cumprido baseado
no seguinte:
−

a fácil assimilação revelada pela organização na adopção dos princípios orientadores do
compromisso com a gestão definidos pelo accionista – a implementação de uma filosofia de gestão
profissionalizada, a adopção das melhores práticas de gestão, o desenvolvimento de uma cultura
organizacional orientada para a excelência do desempenho;

−

o estabelecimento de um acordo de empresa (AE2008) não obstante as vicissitudes por que passou,
adaptado às actuais exigências do mercado, que veio substituir o anterior AE 1996, que mais não
era que resquícios do vetusto AE 1981;

−

o nível de desempenho obtido no serviço ao cliente traduzido no cumprimento dos objectivos do
Convénio de Qualidade de Serviço Universal;

−

a atenuação dos efeitos da habitual contestação sindical, pois ainda que havendo bastantes
paralisações laborais, os níveis de adesão foram sucessivamente reduzidos e os mais baixos da
história dos CTT.

O mesmo se considera em relação ao objectivo cumprimento das metas estratégicas, na medida em que:
−

o Conselho de Administração no exercício do seu mandato deu cumprimento às orientações
estratégicas e às orientações específicas emanadas do accionista;

−

mesmo com a recessão da actividade foi possível atingir os níveis mais elevados da história da
empresa, quer em termos de rendibilidade, quer de resultados de exploração, operacionais,
financeiros e correntes;

−

lançou a nível nacional um projecto de grande notoriedade de combate à pobreza e à exclusão
social;

−

16

garantiu as condições para a empresa pagar ao accionista altos níveis de dividendos e de payout.

Currículos dos membros do Conselho de Administração

Currículos resumidos dos membros do Conselho de Administração:
•

Estanislau José Mata Costa, 56 anos. Presidente do Conselho de Administração e CEO dos CTT Correios de Portugal, S.A., Presidente do Conselho de Administração da CTT Expresso - Serviços
Postais e Logística, SA e da Tourline Express Mensajería, S.L. Sociedad Unipersonal desde Abril de
2008.
Administrador e CFO dos CTT - Correios de Portugal, S.A. e Presidente do Conselho de Gerência da
PostContacto - Correio Publicitário, Lda. de Junho de 2005 a Abril de 2008; Presidente do Conselho
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de Administração da CTT Gest - Gestão de Serviços e Equipamentos Postais, S.A., de Junho de 2005 a
Junho de 2006 e Administrador de Junho de 2006 a Abril de 2008.
Administrador e Membro da Comissão Executiva, CFO e CCO da Portugal Telecom, SGPS, S.A. (PT)
de Junho de 1994 até 28 de Maio de 2002; Administrador, CFO, CCO e CTO dos Telefones de Lisboa
e Porto (TLP), S.A., desde Maio de 1989 até à sua incorporação por fusão na PT. Administrador e
CEO da Portugal Telecom Investimentos, SGPS, S.A. desde a sua formação em 30 de Setembro de
1999 até à sua incorporação por fusão na PT em Junho de 2001; Administrador da Telesp Celular
Participações, S.A de Janeiro de 1999 a 27 de Março de 2003; Administrador da Telesp Celular, S.A.
de 1998 a 2001; Administrador da Telefónica de São Paulo (Telesp Participações, S.A.) de 1998 a
2000. Presidente do Conselho de Administração da Previsão - Sociedade Gestora de Fundos de
Pensões, S.A. de 28 de Maio de 1997 até 17 de Março de 2003, na qual fora Administrador de 26 de
Março de 1991 a 14 de Dezembro de 1994. Presidente do Conselho Consultivo da PT e Coordenador
do Programa da PT para a Sociedade de Informação, respectivamente, desde Abril e Julho de 2003 até
ingressar no Conselho de Administração dos CTT. Membro do Conselho de Administração do IPC –
International Post Corporation desde Maio de 2008. Presidente do Conselho Fiscal da ELO Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação de 2005 a 2008 e VicePresidente da Direcção desde 2008. Vice-Presidente do Conselho Fiscal da COTEC Portugal desde
Maio de 2006. Membro do Conselho Geral da Fundação Económicas - Fundação para o
Desenvolvimento das Ciências Económicas, Financeiras e Empresariais desde 1998, em que foi o
primeiro Presidente do Conselho Geral, desde a constituição da Fundação até Dezembro de 2001.
Membro do Conselho Consultivo do ICP - Instituto das Comunicações de Portugal (hoje ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações) de 1992 a 1994. Director Central de Planeamento dos CTT e
TLP de Outubro de 1986 a Maio de 1989; Director Geral Adjunto dos TLP de Dezembro de 1984 a
Outubro de 1986; Director de Planeamento e Controlo de Gestão dos TLP de Outubro de 1982 a
Dezembro de 1984; Director Adjunto de Planeamento dos Correios (CTT) de Abril de 1979 a Outubro
de 1982; Responsável pelo Gabinete de Estudos Económicos dos TLP de Abril de 1977 a Abril de
1979. É licenciado em Finanças pela UTL (ISCEF/ISE, actual ISEG).
•

Pedro Amadeu de Albuquerque Santos Coelho, 68 anos. Vice-Presidente do Conselho de
Administração dos CTT - Correios de Portugal, S.A.; Presidente do Conselho de Administração da
Mailtec – Holding, SA desde Abril de 2008; Presidente do Conselho de Administração da PayShop
Portugal, S.A. desde Junho de 2005 e da PayShop Moçambique, SARL desde Novembro de 2005.
Administrador da Mailtec - Holding, SGPS, S.A de Junho de 2005 a Abril de 2008, da CTT Expresso
– Serviços Postais e Logística, SA de Fevereiro de 2006 a Abril de 2008 e da CTT Gest – Gestão de
Serviços e Equipamentos Postais, SA, de Junho de 2006 a Abril de 2008.
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De 2000 a 2002 foi Membro da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portugal
Telecom, SGPS, S.A. e Administrador da Telesp Celular Participações, S.A.; Presidente do Conselho
de Administração da SPGIS – Planeamento e Gestão de Estacionamento, S.A., de 1995 a 2005; VicePresidente da Telefónica Sistemas de Portugal, do Grupo Telefónica, entre 1994 e 1998;
Administrador da Imprinter, de 1990 a 1994; Administrador do Grupo Atlântica, de 1989 a 2005;
Administrador da EID Electrónica e da Compal, entre 1985 e 1988; Vice-Presidente e Presidente da
Tabaqueira EP, de 1984 a 1988; Secretário de Estado das Pescas, entre 1975 e 1979; Secretário de
Estado da Emigração e Deputado eleito pelos distritos de Évora, Faro e de Santarém, entre 1974 e
1975; Director Industrial da Indústria Farmacêutica: Sociedade Química – Lepetit, Franco
Farmacêutica, de 1972 a 1974 e Dow Chemical, de 1979 a 1983. É licenciado em Ciências
Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia de Lisboa e em Química Industrial pelo IST/UTL.
•

Marcos Afonso Vaz Batista, 42 anos. Administrador e CCO dos CTT - Correios de Portugal, S.A.;
Presidente do Conselho de Administração da EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, S.A.
desde Abril de 2008, onde foi Administrador de Outubro de 2006 a Abril de 2008. Administrador da
PayShop Portugal, S.A., da Mailtec - Holding, SGPS, S.A. e Vogal do Conselho de Gerência da
PostContacto - Correio Publicitário, Lda., desde Junho de 2005. Administrador da PayShop
Moçambique, SARL desde 2007.
Administrador da CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S.A. de Junho de 2005 a Abril de
2008.
De 1996 a 2005 foi Director de Marketing e Comunicação do Grupo Águas de Portugal, SGPS, S.A.;
Administrador da Águas de Moçambique entre 2001 e 2002; Director Geral da Laveiro, Lda., e
Director Financeiro e de Marketing da Área Dinâmica, Lda., de 1993 a 1996; Marketing Manager Avon Cosméticos S.A., entre 1991 e 1993; Gestor de Projectos da Transbel, S.A. e Professor na
Escola Secundária de S. João do Estoril, entre 1990 e 1991; Gabinete de Contabilidade Gloria Motta
Pereira, de 1989 a 1990. É licenciado em Economia pelo ISEG.

•

Carlos de Jesus Dias Alves, 58 anos. Administrador e COO dos CTT - Correios de Portugal, S.A.;
Presidente do Conselho de Gerência da PostContacto - Correio Publicitário, Lda. desde Abril de 2008;
Administrador da CTT Expresso -Serviços Postais e Logística, S.A. desde Junho de 2007;
Administrador da Tourline Express Mensajería, S.L.U. e da CTT Gest - Gestão de Serviços e
Equipamentos Postais, S.A. desde Abril de 2008.
Administrador da Mailtec - Holding, SGPS, S.A. de Junho de 2007 a Abril de 2008.
De Junho de 2005 a Junho de 2007 foi Administrador Delegado da Mailtec; Director dos Negócios
Internacionais dos CTT entre 2002 e 2005; Vogal do Conselho de Administração dos CTT, SA de
1995 a 2002; Presidente do Conselho de Gerência da Post Expresso – Correio de Cidade, Lda. de
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1996 a 2002; Presidente da Comissão Organizadora da Exposição Filatélica Internacional Portugal 98
entre 1996 e 1998; Gerente da PostContacto entre 1998 e 2002; Vogal do Conselho de Administração
das empresas do Grupo BPI: Douro, SGPS, Douro Fundiários, SA e Sucessa, SA de 1990 a 1995;
Vogal da Direcção do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, INESC de 1986 a 1990;
Responsável pelo FUNDETEC, Fundo para o Desenvolvimento do Ensino da Engenharia
Electrotécnica, Electrónica e dos Computadores, pelo EuroPACE – Programa Europeu de Formação
Contínua Avançada de 1987 a 1990; Vogal do Conselho de Administração da INIX, Desenvolvimento
e Comercialização de Tecnologias de Informação, SA de 1989 a 1990; Presidente do Conselho de
Administração da REGISTRADE, Informação, Comunicação e Serviços, SA de 1989 a 1990; Director
Geral de Correios Adjunto com responsabilidade pelas as áreas de Produção Postal, Organização,
Informática e Edifícios de 1983 a 1986; Director da Região de Correios de Lisboa de 1981 a 1983;
Director da Região de Correios do Sul de 1979 a 1980; Chefe de Divisão de Transportes Postais dos
CTT de 1978 a 1979; Técnico dos Correios e Telecomunicações de Portugal, na Divisão de
Mecanização Postal de 1972 a 1977. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo IST/UTL.
•

Duarte Nuno Lopes Reis D’Araújo, 54 anos. Administrador e CFO dos CTT - Correios de Portugal,
S.A., Presidente do Conselho de Administração da CTT Gest - Gestão de Serviços e Equipamentos
Postais, S.A. e Administrador da EAD - Empresa de Arquivo de Documentação S.A. desde Abril de
2008.
De Março de 2005 a Abril 2006 assumiu a função de Director Financeiro da Galp Exploração
Serviços do Brasil, com sede em Recife, criada no âmbito da actividade de P&P (Pesquisa e
Produção) da Galpenergia no Brasil. De Agosto de 2001 a Abril de 2008 desenvolveu actividades
empresariais nas áreas de construção civil e formação e lazer.
De Maio de 1995 a Julho de 2001 foi Director Geral Financeiro da Petrogal (Galpenergia desde
2000); de Abril de 1985 a Abril de 1995, Director Financeiro da Petrogal; de Outubro de 1979 a Abril
de 1985, Responsável Administrativo e Assessor da Direcção Geral da Refinaria de Sines da Petrogal.
Foi Membro executivo dos Conselhos de Administração das Empresas Eival (Gás) e PTL (Irlanda) e
dos Conselhos Fiscais das Empresas, Sacor Marítima (Transporte Marítimo de Combustíveis),
Tanquisado (Armazenagem de Combustíveis) e Galpgeste (Distribuição de Combustíveis). É
licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISE (actual ISEG).
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Relatório de verificação

A estrutura deste relatório está conforme orientação do accionista – “Um compromisso com a excelência
na gestão do Grupo CTT” - seguindo igualmente as directrizes do Global Reporting Initiative. O
Relatório de Sustentabilidade (RS) foi incluído pelos CTT pela primeira vez no Relatório e Contas de
2006. Anualmente[61] tem-se aplicado a mesma metodologia, reportando o presente relatório informação
do Grupo CTT, com mais detalhe relativamente à casa-mãe e progressivamente sobre as empresas do
Grupo. O relatório de 2007 foi pela primeira vez sujeito a verificação externa independente, tendo obtido
o nível B+ do Global Reporting Inititative (GRI). Neste ano, o relatório foi novamente alvo de
verificação independente para o mesmo nível. Dá-se conta também de um estudo de envolvimento com
os stakeholders (partes interessadas), realizado neste ano.
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Âmbito e limite do relatório
Em relatórios anteriores tem-se procurado fazer uma cobertura de reporte progressivamente alargada das
empresas do Grupo. Estas são bastante diversas entre si e inserem-se em escalas de dimensão e de
negócio diferentes, contribuindo algumas de forma pouco significativa para os desempenhos, ambiental e
social globais. O presente relatório relata os dados respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2008. Não se verificou qualquer alteração significativa na composição do Grupo CTT, de modo a criar
alterações de leitura ou interpretação dos dados em relação ao relatório anterior. No entanto, em 28 de
Abril de 2008, foi eleito um novo Conselho de Administração (CA) e aprovadas orientações do
accionista para o mandato 2008-2010, bem como consagrado nos estatutos um Comité de Estratégia,
órgão consultivo do CA. No sentido de reforçar a capacidade de gestão e gerar maior responsabilização
das empresas, foram criadas pelo novo CA, em duas subsidiárias principais do Grupo – CTT Expresso e
Mailtec Holding – Comissões Executivas (CE) de três elementos. Anteriormente apenas a Tourline
Express Mensajería e a EAD (empresa detida a 51%) detinham Comissões Executivas.

0

Compromisso

Este é o quarto Relatório anual de Sustentabilidade dos CTT - Correios de Portugal, S.A, que relata as
actividades do Grupo, ou seja, da empresa-mãe (CTT) e das suas participadas, embora de forma não
exaustiva relativamente às últimas. Os dados reportados têm por base os sistemas de informação dos
CTT, os princípios de contabilidade aceites em Portugal, a legislação do direito do trabalho e os
princípios de ética adoptados pelo Grupo. Tal como no ano transacto, este documento constitui-se como
Anexo II do Relatório e Contas 2008 (R&C) e a sua leitura deverá ser complementada com a consulta do
corpo principal deste relatório (R&C), do Anexo I – Governo da Sociedade e do site dos CTT
(www.ctt.pt).
A sua estrutura e conteúdo estão de acordo com as instruções do accionista, respeitando simultaneamente
as Directrizes GRI (Global Reporting Initiative) para a elaboração de Relatórios de Sustentabilidade, na
sua versão G3. Foi objecto de verificação externa independente por parte da PricewaterhouseCoopers,
segundo os princípios definidos pela ISAE 3000 e as directrizes da GRI no que respeita à credibilidade e
fiabilidade dos conteúdos. Mediante o trabalho efectuado auto-declara-se o cumprimento do nível B+.
No que respeita à análise de materialidade, incorpora inputs decorrentes do exercício de Envolvimento
com stakeholders, realizado conforme as directrizes da Norma AA1000SES, que permitiu a identificação
dos temas relevantes e dos stakeholders críticos da empresa.
Os princípios para a definição do conteúdo deste RS foram essencialmente a transparência, a relevância,
a abrangência e a completude, a fim de proporcionar uma leitura cómoda e objectiva aos stakeholders
242
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que irão utilizar este documento (ver Tabela 3 – Partes interessadas). A via digital poderá ser usada para
contactar a empresa a propósito deste relatório através do endereço: sustentabilidade@ctt.pt. Este
Relatório é carbon free (livre de emissões de carbono) uma vez que é publicado apenas on-line.

Mensagem do Presidente
A evolução tecnológica encurta distâncias, tornando o mundo cada vez menor e, simultaneamente, mais
complexo. Perante a nova realidade de crise económica global, o desafio é hoje ainda mais premente que
no passado: não há sucesso nos negócios, se não houver responsabilidade empresarial. As organizações
precisam pois de conhecer os impactes da sua actividade, definir regras quanto à forma como intervêm na
sociedade e no planeta e agir no sentido da salvaguarda da sua perenidade. Sendo os CTT um grande
empregador, uma empresa muito próxima da comunidade e um forte interveniente no desenvolvimento
da actividade económica do país, a sua responsabilidade é acrescida.
De forma a melhor compreendermos a nossa posição neste mundo em mudança, particularmente nos
mercados em que operamos, temos mantido um envolvimento íntimo com todas as nossas partes
interessadas, especialmente com os nossos clientes. Para reforçar este relacionamento, em 2008
realizámos um exercício de aprofundamento de identificação dos stakeholders mais críticos e dos temas
que lhes são mais relevantes. Temos em devida conta os seus pontos de vista e expectativas, pois estes
influenciam a forma como organizamos e desenvolvemos o nosso negócio.
Para responder internamente às preocupações de partes interessadas cada vez mais exigentes, foram
estabelecidos mecanismos para o desenvolvimento de políticas de sustentabilidade, envolvendo
activamente o Conselho de Administração e toda a restante gestão de topo, através do desdobramento dos
objectivos de sustentabilidade e da sua integração no scorecard empresarial. O esforço de transparência e
fiabilidade da informação prestada aos stakeholders implicou, pela segunda vez consecutiva, que o
conteúdo deste relatório tenha sido auditado por uma entidade externa, segundo normas internacionais. A
2ª posição atribuída aos CTT no Accoutability Rating 2008 traduz o reconhecimento externo dessa
aposta.
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Este ano introduzimos mais serviços à medida do cliente e mais amigos do ambiente, certificámos mais
unidades operacionais, investimos na renovação de uma frota mais energeticamente eficiente,
aumentámos a taxa de valorização de resíduos, incentivámos o uso de papel proveniente de florestas
sustentáveis, melhorámos sistemas de gestão e a contabilização de indicadores relevantes para a nossa
actividade e para a comunicação com os stakeholders, operacionalizámos o plano de compras ecológicas,
assumimos compromissos internacionais relativos a segurança, prevenção rodoviária e redução de gases
com efeito de estufa, sempre com o intuito de gerar mais valor para o accionista e de preparar um
caminho seguro para a liberalização do sector.
Continuámos a trabalhar no incremento da formação aos trabalhadores, em vários domínios da gestão,
operações, combate a incêndios, condução ecológica, validação de competências até ao 12º ano, através
do nosso Centro de Novas Oportunidades e na manutenção de um sistema de saúde de qualidade, tendo
introduzido novos rastreios para doenças graves. No entanto e apesar dos esforços de formação e
sensibilização para uma condução mais segura e do investimento em equipamentos de apoio mais
eficazes, não foi ainda possível, como pretendíamos, reduzir a sinistralidade. Comprometemo-nos a
continuar a porfiar por esse desiderato.
Este ano foi igualmente marcado pela introdução de um novo Acordo da Empresa, que regulamenta
novas condições de prestação do trabalho com base num regime de adaptabilidade, flexibilidade e
mobilidade geográfica/funcional e num sistema de carreiras assente no mérito, entre outros. Alguma
perturbação laboral associada ao facto, que se traduziu em níveis de conflitualidade mais elevados do que
no ano passado e num ligeiro aumento da taxa de absentismo, não conseguiu comprometer o atingimento
e ultrapassagem dos níveis de qualidade contratualizados com o Regulador.
Com o objectivo de contribuir para uma maior equidade social, organizámos estágios e concedemos
bolsas a estudantes, atribuímos donativos no montante de 1,2 M.€, realizámos acções de voluntariado e
lançámos um projecto de luta contra a pobreza e exclusão social, para apoio às pessoas e famílias
carenciadas em todo o território nacional. Através do projecto, que continua em 2009, a empresa
disponibiliza a sua rede operacional para a aceitação, transporte e distribuição gratuitos de donativos a
instituições de solidariedade de todo o país, com quem firmámos protocolos.
Estamos conscientes de que nos dias de inquietação e dificuldade que vivemos, em ambiente de recessão
e crise generalizada, as empresas necessitam que a sua actividade reflicta, em todos os momentos, uma
profunda compreensão de como a economia global e a geopolítica interagem e as afectam, bem como à
sua envolvente social e ambiental. Estamos atentos e preparados para o futuro, procurando sempre
preservar os nossos valores e mantermo-nos fiéis à imagem de empresa que contribui positivamente para
a sociedade, estável e de confiança.
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Perfil da Empresa
Os CTT são uma pessoa colectiva de direito privado, com o estatuto de sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos. A empresa é um dos maiores empregadores do país com mais de 15 000
trabalhadores que obteve em 2008, 857,3 M.€ de proveitos operacionais consolidados. Atende todos os
dias 190 000 clientes em mais de 900 estações de correio, trata diariamente 6,5 milhões de objectos
postais, distribuídos por 6 000 carteiros e 6 300 giros de distribuição postal em 4 milhões de domicílios.
Distribui-se por mais de 1 200 instalações, das quais 41% são alugadas, tendo mantido em 2008 um rácio
de remodelações e reinstalações na ordem dos 7%, correspondente ao montante de 4,5 M.€. O seu
investimento total cifrou-se em cerca de 23,3 M.€.

As principais empresas do Grupo CTT – Correios de Portugal, S.A. e suas associadas no ano 2008, são as
seguintes:
Tabela 1– Grupo CTT
Empresas do Grupo

% de
Capital

CTT – Correios de Portugal, SA (empresa-mãe)
CTT EXPRESSO – Serviços Postais e Logística, SA

100%

CTT GEST – Gestão de Serviços e Equipamentos Postais, SA

100%

EAD – Empresa de Arquivo e Documentação, SA

51%

Grupo Mailtec

100%

PayShop (Portugal), AS

100%

PostContacto – Correio Publicitário, Lda.

100%

Tourline Express Mensajería, SLU

100%

Empresas Associadas

% de
Capital

Multicert

20%

Payshop Moçambique

35%

AB ADA Courier

50%

Mafelosa

25%

Urpacksur

30%

Mensajería Urgente Rioja Portalada

25%
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Destaques do ano – Responsabilidade Social
Criação de um Comité de Estratégia, órgão consultivo do CA, para reflexão sobre o desenvolvimento
estratégico do Grupo.
Apresentação pelo MOPTC dos resultados dos CTT no âmbito do programa “Compromisso com a
Excelência na Gestão das empresas e organismos tutelados”; os CTT ficaram em 3º lugar com 6 134
pontos.
Celebração de contratos de objectivos de gestão, incluindo em alguns casos metas de sustentabilidade, com
os 22 responsáveis directamente dependentes do Conselho de Administração dos CTT.
Lançamento do projecto do novo Centro Operacional de Correio do Norte; uma aposta para enfrentar a
liberalização total do mercado postal.
Arranque do SIAC – Sistema Integrado de Apoio ao Cliente – para a recolha, tratamento e arquivo
electrónico das reclamações apresentadas aos CTT.
Lançamento do projecto de luta contra a pobreza e a exclusão social - em funcionamento de 2 de Dezembro
2008 a 31 de Agosto 2009 - que conta com a adesão de cerca de 50 instituições.
Assinatura de protocolo com a Direcção Geral dos Serviços Prisionais, que estabelece procedimentos para
a identificação dos reclusos e facilitar o levantamento de encomendas postais.
Assinatura pelos CTT e por 9 dos 14 sindicatos, do novo Acordo de Empresa – AE 2008.
Lançamento de exercício de envolvimento com os principais stakeholders dos CTT para análise de
materialidade dos temas e hierarquização das partes interessadas.
Difusão de 24 newsletters a todos os trabalhadores sobre temas diversos abrangidos pela higiene e
segurança: prevenção de atropelamentos, fadiga e condução, condução defensiva, primeiros socorros
(queimaduras, entorses) posturas de trabalho, acidente vascular cerebral, sinistralidade laboral, estilos de
vida saudáveis e stress no trabalho.
Validação e certificação de competências de 95 trabalhadores ao nível do 3º ciclo do ensino básico (9º ano)
e de 45 ao nível do ensino secundário (12º ano) pelo Centro Novas Oportunidades dos CTT.
Programa interno de informação e rastreio do cancro da mama para mulheres entre os 45 e os 64 anos.
Programa de rastreio do cancro da próstata para homens com idade superior a 45 anos.
Diagnóstico de colesterol total, HDL, LDL e triglicéridos para trabalhadores com idade igual ou superior a
40 anos.
Em 2008 foi iniciado o acompanhamento psicológico e médico, no caso de trabalhadoras, vítimas de
assaltos, com violência, no local de trabalho.
Realização dos XXV Jogos Nacionais dos CTT no âmbito das actividades do Centro de Desporto, Cultura
e Recreio do Pessoal dos CTT, abrangendo mais de cinco centenas de trabalhadores e familiares do grupo.
Campanha de solidariedade “Somar para Dividir” (recolha interna de 10 toneladas de roupa usada para
entrega a 24 instituições de solidariedade social no Continente e Ilhas).
Formação a 268 responsáveis sobre o Manual de Disciplina, instrumento relativo à prática de ilícitos
disciplinares.
Lançamento dos serviços meupostal e mailmanager.
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Certificações e Prémios
Certificação de mais 39 centros de distribuição postal (111 no total), de acordo com a Metodologia da Certificação
de Serviços e segundo a Especificação Técnica SC - POCO - 10 (Postal & Courier).
Certificação de 135 estações de correio (EC), de acordo com a Metodologia da Certificação de Serviços e segundo a
Especificação Técnica SC - POCO - 73 (Postal & Courier).
Renovação do reconhecimento Committed to Excellence do modelo EFQM (European Foundation for Quality
Management) à rede de EC, pela Associação Portuguesa para a Qualidade.
Renovação anual da certificação interna do sistema informático de suporte às transferências de fundos do Eurogiro,
com vista à obtenção do Certificate of Compliance.
2ª posição no “Accountability Rating Portugal 2008”, que avaliou a qualidade da transparência e a prestação de
contas das empresas portuguesas; no âmbito desta classificação, os CTT obtiveram a 1ª posição no tema ”Relação
com as partes interessadas”.
2º posição na edição do projecto “Responsabilidade Climática: Índice ACGE 2007”, que avalia a performance
carbónica das empresas nacionais.
A PayShop foi galardoada pelo 9º World Mail Awards com o prémio de melhor projecto de retalho no sector postal.
Revista APOSTA recebeu o 3º lugar na categoria de fotografia com a imagem “Presépio de Xisto” atribuído pelo
Gran Prix FEIEA 2008– Federation of European Business Communication Associations.
Revista APOSTA foi a vencedora do Grande Prémio APCE 2007 na categoria melhor publicação interna entregue
em Maio de 2008 pela Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa (APCE).
“Melhor Relatório de Gestão, Contas e Informação sobre Governance entre as Empresas do Sector Empresarial do
Estado” na edição dos Investor Relations & Governance Awards 2008.
Prémio “Marca de Confiança 2008”, atribuído pelas Selecções do Reader's Digest, na categoria “correios,
encomendas e expresso”; os CTT mantêm a sua presença na vanguarda das empresas com melhor imagem e
confiança em Portugal, merecendo a confiança de 87% dos seus consumidores.
Distinção de Marca de Excelência Superbrands 2008, integrando uma lista restrita de 37 marcas seleccionadas a
nível nacional, a partir de um estudo realizado pela empresa MyBrand.

1

Empresa Sustentável

1.1

A Empresa – visão e estratégia (áreas de negócio; mercados; estratégias)

1.1.1 Áreas de negócio e mercados
Os CTT têm por actividade principal assegurar o estabelecimento, gestão e exploração das
infra-estruturas e do serviço público de correios, a prestação de serviços de recolha, tratamento,
transporte e distribuição de documentos, mercadorias e outros envios postais de âmbito nacional e
internacional, a prestação de serviços da sociedade de informação, redes e serviços de comunicações
electrónicas e a prestação de serviços financeiros, que incluem a transferência de fundos através de
contas correntes e que podem também vir a ser exploradas por um operador financeiro ou entidade
parabancária, a constituir na dependência da empresa. Foi concessionado aos CTT, por contrato assinado
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em 1 de Setembro de 2000, o Serviço Postal Universal, por um prazo inicial de 30 anos, renovável por
períodos de mais quinze.
Os CTT continuam a operar nas áreas de negócio ditas tradicionais, que correspondem ainda aos seus
negócios core, tais como a correspondência endereçada (correio normal, correio azul, correio registado,
correio verde, correio editorial), o direct mail, o correio expresso, as encomendas e a correspondência
não endereçada.
Adicionalmente, os CTT, directamente ou através das empresas do Grupo, desenvolvem actividades em
novas áreas de negócio e.g. a preparação do correio (printing & finishing), gestão documental (arquivo de
documentos), soluções de pagamentos (via PayShop), venda de soluções postais, telecomunicações
móveis, serviços públicos e de interesse geral, serviços de proximidade, serviços financeiros e
internacionalização.

A empresa opera com empresas próprias, nos mercados de Portugal, Espanha e Moçambique.

A cadeia típica da actividade postal nos
CTT inicia-se com a aceitação e recolha da
correspondência e encomendas, ao que se
segue o seu tratamento, encaminhamento, e
distribuição aos clientes destinatários.

1.1.2 Estratégia empresarial
Na Assembleia Geral Anual dos CTT, realizada em 28 de Abril de 2008, foram aprovadas pelo accionista
as “orientações específicas para o Grupo CTT para o mandato 2008-2010”.
Estas orientações incluem os princípios orientadores do compromisso com a gestão, as orientações
estratégicas e as orientações específicas.
As orientações específicas serão traduzidas em objectivos globais quantificados – anuais e plurianuais –,
que constarão dos contratos de gestão a celebrar entre o Estado e cada um dos membros do Conselho de
Administração.
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Princípios orientadores do compromisso com a Gestão
Constituem princípios orientadores da gestão dos CTT:
•

A implementação de uma filosofia de gestão profissionalizada, baseada nas competências
adequadas e no incremento da capacidade produtiva segundo os mais exigentes parâmetros de
qualidade, em prol do cumprimento da sua missão, traduzida em objectivos ambiciosos (mas
atingíveis) e mensuráveis anual e plurianualmente (mandato);

•

A adopção das melhores práticas de gestão, segundo os princípios de bom governo das empresas
públicas;

•

O desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada para a excelência do desempenho,
através da utilização de um conjunto de práticas empresariais de referência, que possibilitem à
empresa

o

sucesso

no

caminho

da

procura

da

sustentabilidade

empresarial,

assente,

fundamentalmente, numa nova filosofia de gestão que contemple as dimensões económica, ambiental
e social.

Orientações estratégicas
Os CTT devem observar as seguintes orientações estratégicas destinadas a todo o Sector Empresarial do
Estado (SEE), aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2008, de 22 de Abril:
•

A empresa deve proceder à definição de objectivos de natureza financeira, alinhados com as
melhores práticas de empresas congéneres do sector a nível europeu e aferir, através de indicadores
apropriados, o grau de cumprimento dos mesmos;

•

A empresa deve elaborar e apresentar ao Estado propostas de contratualização da prestação do
serviço público, associando metas quantitativas a custos auditáveis e que reflictam um esforço de
comparação permanente com as melhores práticas de mercado. Os contratos devem ser equilibrados e
estabelecer direitos e obrigações recíprocos entre Estado e a empresa, bem como as correspondentes
penalizações em caso de incumprimento;

•

A empresa deve adoptar metodologias que lhe permitam melhorar continuamente a qualidade do
serviço prestado e o grau de satisfação dos clientes/utentes, analisando o perfil e variação das
reclamações e realizando inquéritos que possibilitem avaliar os resultados obtidos nessa matéria;

•

A empresa deve conceber e implementar políticas de recursos humanos orientadas para a
valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo ao aumento de
produtividade dos colaboradores, num quadro de equilíbrio e rigoroso controlo dos encargos que lhes
estão associados, compatível com a dimensão e a situação económica e financeira da empresa, e
conceber e implementar planos de igualdade, tendentes a promover a igualdade de tratamento e de
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oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da
vida pessoal, familiar e profissional;
•

A empresa deve proceder, nos casos em que tal não haja sucedido, à segregação das responsabilidades
já existentes com pensões dos trabalhadores, incluindo a programação do respectivo financiamento,
propondo ao Ministro das Finanças e aos ministros responsáveis pelos sectores de actividade a
adopção dos instrumentos adequados para o efeito;

•

A empresa deve implementar políticas de inovação científica e tecnológica consistentes,
promovendo e estimulando a investigação de novas ideias, novos produtos, novos processos e novas
abordagens do mercado, em benefício do cumprimento da sua missão e da satisfação das necessidades
colectivas e orientadas para a sustentabilidade económica, financeira, social e ambiental;

•

A empresa deve adoptar sistemas de informação e de controlo interno adequados à sua dimensão e
complexidade, que cubram todos os riscos relevantes assumidos, susceptíveis de permanente
auditabilidade por parte das entidades competentes para o efeito, designadamente, a Inspecção-Geral
de Finanças e o Tribunal de Contas;

•

A empresa deve adoptar os princípios da Estratégia Nacional para as Compras Ecológicas
2008-2010, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de Maio, em
articulação com a Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E., e com a Agência Portuguesa do
Ambiente.

Orientações específicas
Estabelecimento de ligações físicas e electrónicas entre os cidadãos, a administração pública, as
empresas e as organizações sociais em geral. A sua tradição postal será progressivamente reforçada e
alargada às actividades e áreas de negócio onde a vocação logística e comunicacional da empresa
possa ser eficientemente colocada ao serviço dos clientes.

Pelo seu impacto na sociedade portuguesa, com presença em todo o território nacional, chegando aos
lugares mais remotos, com um peso elevado no nível de emprego e na produção de riqueza e enquanto
veículo de reforço competitivo do tecido empresarial nacional, os CTT – Correios de Portugal têm por
missão:
No mercado doméstico, os CTT têm por vocação a liderança em todas as áreas de negócio onde estão ou
venham a estar presentes;
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No quadro internacional, a empresa desenvolverá uma política de parcerias e aquisições relacionadas,
estabelecendo ou intensificando a sua presença em mercados externos relevantes, por forma a assegurar
uma crescente valorização do capital accionista.
Na prossecução da sua actividade os CTT adoptam como visão:

Os CTT – Correios de Portugal serão uma poderosa plataforma multiserviços, visando a
satisfação das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos, através de uma rede comercial
e logística de elevada qualidade, eficiência e proximidade do cliente;
Serão um elemento essencial do desenvolvimento social e económico do país, contribuindo para a
melhoria dos padrões de qualidade de vida dos clientes e dos trabalhadores, mercê de uma
dinâmica, de uma cultura de serviço e de um sentido de responsabilidade social irrepreensíveis.

Principais linhas de orientação específica
Destacam-se as principais orientações específicas para o Grupo CTT:
•

Assegurar a prestação do serviço postal universal, garantindo o acesso dos cidadãos a serviços
postais de alta qualidade a preços acessíveis e em condições de equidade, universalidade e
continuidade;

•

Promover o crescimento e consolidar a liderança nos negócios actuais
As variáveis chave de actuação nos negócios core são: qualidade de serviço; imagem
empresarial/confiança; produtividade e controlo de custos; expansão dos serviços e incremento da sua
utilização; marketing e serviço ao cliente; portfolio de serviços e produtos; rebalanceamento de
preços.

•

Desenvolver novas áreas de negócio nomeadamente as de printing & finishing, soluções de
pagamento, venda de soluções postais, serviços públicos e serviços de interesse geral, negócios
internacionais em mercados de influência ou de interesse.

•

Gerar crescimento através da inovação, lançando produtos que tenham a ver com a sua vocação
essencial e recorrendo às oportunidades viabilizadas pelo desenvolvimento/ inovação no mundo das
comunicações electrónicas (ex.: o hub electrónico de comunicações postais, a caixa postal
electrónica, o serviço mailmanager, bem como todas as demais formas de comunicação que tendem
a evoluir do físico para o digital).

•

Assegurar o processo de liberalização dos serviços postais, e garantir que a empresa está em
condições para entrar no mercado concorrencial.
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Em matéria de adesão a princípios e participação em organizações, os CTT são membros de diversas
associações internacionais postais e bastante activos na dinamização dos seus trabalhos.

Adesões
Como membros fundadores da União Postal Universal (UPU), os CTT assumem os princípios que
orientam a prática desta agência especializada das Nações Unidas. Neste âmbito, destaca-se a sua adesão
aos princípios da UN Global Compact desde 2004, que compromete todos os seus 191 membros.
Os CTT mantêm uma tradição de participação activa em diversas organizações internacionais do sector.
Na UPU, os CTT presidiram à Comissão “Normas e Procedimentos” do Conselho de Operações Postais
(COP)

e à Associação Mundial para o Desenvolvimento da Filatelia (AMDF). No Congresso de

Genebra, Portugal foi reeleito para o COP para o quadriénio de 2009-2012. Os CTT mantiveram também
o estatuto de membro do Conselho Fiduciário do Fundo para a Melhoria da Qualidade de Serviço, a
Presidência da AMDF e a participação em vários grupos de trabalho.
No quadro da PostEurop, os CTT são membros do CA e exercem a presidência do Comité da Assuntos
Internacionais, do Grupo UPU e Uniões Restritas e a vice-presidência do grupo de Saúde Ocupacional do
Comité de Responsabilidade Social, mantendo o envolvimento no projecto comunitário Pro-Actin.
No âmbito da UPAEP, presidem ao Grupo de Desenvolvimento Futuro que tem estado a preparar
propostas de reforma estrutural desta União; estão ainda muito envolvidos nos trabalhos do Grupo de
Cooperação Técnica para bolseiros oriundos dos PALOP e da UPAEP.
Ao nível do IPC, são actualmente membros do Conselho de Administração representando o grupo dos
Países do Sul e intervêm directamente num conjunto de projectos sectoriais.
Também na AICEP, os CTT fazem parte da Direcção e desenvolvem uma cooperação activa,
nomeadamente ao nível da formação e da elaboração do respectivo Plano de Desenvolvimento Regional.
De referir ainda a participação na plataforma EUROMED - de troca de melhores práticas entre os
operadores postais da UE/Países da bacia do Mediterrâneo - para cuja dinamização a empresa tem
contribuído, integrando o Comité Director.
•

Gerar crescimento através da Inovação

O posicionamento dos CTT no domínio da sustentabilidade, para além de decorrer da sua vocação e
missão históricas de responsabilidade social associada ao serviço público que presta aos cidadãos,
empresas e demais organizações, tem vindo a afirmar-se, de forma cada vez mais real, como um elemento
essencial na estratégia do negócio postal. A inexorável transição do “físico para o electrónico” tem
guindado os CTT a afirmarem-se como operador de serviços de comunicações digitais (e.g., ViaCTT,
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mailmanager, MDDE – Marca do Dia Electrónica, meuselo, meupostal, loja postal virtual, etc.), serviços
mais “limpos” em matéria de impacte ambiental.
A política de sustentabilidade da empresa está fortemente alicerçada na necessidade de desenvolvimento
dos seus negócios. É uma fonte de novas oportunidades: de redução de custos, via programas que visam a
eficiência energética; de desenvolvimento de novas fontes de receita; de reforço do valor associado à
marca. No ano de 2008 destacam-se as seguintes actividades:
- aquisição de nova cartografia base de eixos de via para o território nacional, no sentido de melhorar a
actual oferta CTT no âmbito dos SIG (Sistemas de Informação Geográfica);
- lançamento do serviço meupostal em Março de 2008 (serviço que permite criar postais personalizados
com imagens/textos à escolha), confirmando a aposta em serviços online;
- o serviço mailmanager entrou no primeiro trimestre de 2008 numa fase de plena operacionalização,
constituindo-se num serviço de referência na oferta destinada a grandes clientes;
- desenvolvimento de soluções na utilização quotidiana da ViaCTT pelas comunidades portuguesas a
residir no estrangeiro na sua relação com os organismos do estado português e com as mais diversas
empresas prestadoras de serviços aos emigrantes no território nacional;
- identificação e desenvolvimento de tecnologia RFID (radio frequency identification) que permite
optimizar, a vários níveis, a gestão do parque de contentores dos CTT (utilizados para transporte de
correio) actualmente identificados por código de barras;
- Estudo de nova linha de produtos com formatos inovadores e funcionais, composta por embalagens
destinadas ao envio de objectos postais volumosos, com base em materiais respeitadores do ambiente
- conceito ecomail.
O desenvolvimento dos mecanismos de promoção da criatividade e de inovação, através do Fórum
Permanente de Inovação e Criatividade (com temáticas de iniciativa dos colaboradores, contabilizando
80 propostas em 2008), adquiriu um forte impulso com a implementação de sub-comités especializados
na análise de viabilidade de propostas apresentadas no Fórum (9 propostas em processo de análise de
viabilidade com vista à implementação final), destacando-se o desenvolvimento de uma aplicação própria
CTT no mundo virtual Second Life como exemplo de um melhor aproveitamento das ideias e
contribuições dos trabalhadores dos CTT no desenho de uma empresa mais sustentável no futuro.
1.1.3

Compromisso com a excelência na gestão do Grupo CTT

No âmbito do “Compromisso com a excelência na gestão das empresas e organismos tutelados”, o
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC) apresentou, em Maio de 2008, as
bases para a definição dos objectivos do Grupo para o período do mandato (2008-2010).
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Os objectivos do Grupo irão ser posteriormente definidos nos Contratos de Gestão para o mandato e
assinados por cada um dos membros do Conselho de Administração. Por sua vez, a empresa celebrou
contratos de objectivos, que em alguns casos contemplam a componente de sustentabilidade, com os 22
responsáveis directamente dependentes do Conselho de Administração.
À semelhança do mandato anterior, os objectivos anuais incorporam desígnios de rendibilidade,
crescimento e qualidade de serviço: proveitos operacionais, margem EBITDA, resultado líquido, return
on invested capital (ROIC) e índice de qualidade de serviço. Dois novos indicadores foram
introduzidos: grau de cumprimento da performance orçamentada e prazo médio de pagamentos a
fornecedores. Os administradores podem receber prémios de gestão associados ao seu desempenho.
O desempenho global plurianual considera indicadores de ordem quantitativa e qualitativa: return on
capital employed (ROCE), margem EBITDA face aos benchmark peers, índice de sustentabilidade,
clima organizacional, capacidade de mudança e adaptação às novas exigências de mercado e
cumprimento das metas estratégicas.
O cumprimento destes objectivos permitirá ao Grupo ajustar-se ao desempenho do universo de empresas
postais de comparação (peers): Correos (Espanha), Deutsche Post (Alemanha), La Poste (França), TNT
(Holanda), Poste Italiane (Itália), Royal Mail (Inglaterra), An Post (Irlanda), Itella (Finlândia), Post
Denmark (Dinamarca), De Post/La Poste (Bélgica) e Austrian Post (Áustria).
No ano de 2007, o desempenho de sustentabilidade dos CTT, aferido através do Relatório de
Sustentabilidade, foi pela primeira vez avaliado pelo MOPTC no âmbito do compromisso com a
excelência. Os CTT ficaram posicionados em 3º lugar no ranking das empresas tuteladas, com 6 134
pontos relativamente a um objectivo de 7 000 pontos.
Dos princípios orientadores que enquadram o compromisso, destaca-se a implementação dum modelo de
gestão que torne a empresa mais sustentável ao nível económico, ambiental e social. Na dimensão
económica integra-se a gestão das relações com os clientes, a gestão dos riscos, a implementação de
códigos de ética e boa conduta e a implementação de um modelo de governo da sociedade de acordo com
as melhores práticas nacionais e internacionais. Na vertente ambiental enquadra-se a definição e
implementação de uma política de gestão ambiental monitorizada através da implementação de um
sistema de reporting ambiental que torne transparente a consecução de objectivos ambientais. Por último,
na dimensão social, a definição e implementação de uma estratégia adequada de gestão dos activos
humanos e da responsabilidade social da empresa.
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1.2

Ética Empresarial

Em Fevereiro de 2006, o Conselho de Administração dos CTT publicou o Código de Ética do Grupo
CTT que passou a constituir o quadro de referência dos valores e normas de conduta a serem cumpridos
por todos os trabalhadores do Grupo.
Com a aprovação do Código de Ética, foi criada a Comissão de Ética que tem a seu cargo a
implementação, o acompanhamento, a interpretação, o esclarecimento de dúvidas ou casos omissos no
Código de Ética. No terceiro ano de existência, a Comissão não registou qualquer caso que tenha
considerado merecer a sua intervenção.
De entre o leque variado de normas, o código é claro quanto aos princípios a serem observados a fim de
garantir a ausência de situações de suborno e corrupção. Uma destas regras específica é a relativa à oferta
de “prendas, ofertas, convites”, em que se estabelece que “os colaboradores, em especial os dirigentes,
das empresas do Grupo devem abster-se de quaisquer práticas que possam pôr em risco a
irrepreensibilidade do seu comportamento, nomeadamente no que respeita a ofertas de ou a terceiros,
incluindo clientes ou fornecedores. Os colaboradores não devem receber de terceiros gratificações,
pagamentos ou favores, os quais podem criar, a quem os presta, expectativas de favorecimento nas suas
relações com o Grupo”.
Durante este ano executaram-se procedimentos para a identificação de autores activos e passivos de
situações de suborno e corrupção, com vista ao seu enquadramento jurídico-penal. Neste contexto, são
averiguadas denúncias e reclamações e são analisados procedimentos internos que permitam ou facilitem
comportamentos ilícitos. Todos os processos susceptíveis de configurarem fraudes, detectados nas
auditorias ou comunicados internamente são remetidos para actuação disciplinar e recuperação dos
valores em que a empresa tenha sido lesada.
Em 2008, foram auditadas 353 estações de correio e 194 centros de distribuição postal e foram
concluídos 417 processos disciplinares, 12 (3%) dos quais deram origem ao despedimento dos
trabalhadores em causa, tendo sido recuperado um montante aproximado de 62 m.€.
Também merecem realce as Práticas de Negócio em Respeito da Lei e da Regulação, sendo que o Código
de Ética determina o escrupuloso cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis às
actividades das empresas do Grupo.
Reforçando tal desiderato, foi constituído em Setembro de 2008 o órgão Compliance Corporativo da
Direcção de Auditoria e Inspecção cuja missão consiste em assegurar que as actividades das diversas
entidades do Grupo se desenvolvem em conformidade com as regras de deontologia e no respeito das leis
e regulamentos que disciplinam a actividade financeira.
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No ano em análise, o Compliance Corporativo identificou as operações financeiras com riscos de
compliance e concebeu programas de trabalho a serem executados pela Auditoria Operacional nas
auditorias à rede de estações de correio. Por outro lado, sendo importante a troca de experiências com
organizações que actuam no mesmo ramo de actividade, procedeu-se à inscrição deste órgão no Grupo de
Trabalho da União Postal Universal, que trata do tema branqueamento de capitais e financiamento do
terrorismo no âmbito dos serviços financeiros.
Cumprimento das obrigações éticas
Os CTT não foram alvo de quaisquer acções judiciais no âmbito da concorrência desleal e de práticas
antitrust, de aplicação de coimas significativas ou sanções não-monetárias, resultantes do
não-cumprimento das leis e regulamentos ambientais. Da mesma forma, não foram objecto de multas por
incumprimento de leis e regulamentos relativos ao fornecimento e utilização de produtos e serviços. No
entanto, a empresa sofreu 3 sanções não-monetárias relativas ao não cumprimento de leis e regulamentos
(admissão de trabalhadores, por acção judicial, para o quadro de efectivos), pagou 4 029,87 €
relativamente a multas fiscais e 45 337,79 € a multas não fiscais. Não foi objecto de multas ou sanções
no domínio da legislação ambiental ou de higiene e segurança.
A Mailtec foi objecto de duas multas, uma no valor de 99,76 € relativa a entrega da declaração de
rendimentos da Segurança Social fora de prazo e outra no valor de 14,60 € referente a uma passagem sem
pagamento numa portagem.
A auto-disciplina em matéria de comunicação, marketing e publicidade, também é um desiderato do
Código de Ética da empresa, que faz referência à obrigatoriedade de divulgação de informação correcta
sobre os produtos e serviços a comercializar, nomeadamente as suas características técnicas, a assistência
pós-venda, os preços e condições de pagamento. Assim, os CTT observam plenamente, directa ou
indirectamente, esta disciplina nos seus contactos com a Associação Portuguesa de Anunciantes,
Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade e as Agências de Publicidade, cumprindo, também com o
Código Internacional da Prática Publicitária da ICC (International Chamber of Commerce).
A ligação a associações do sector de marketing relacional, como é o caso da Direct Marketing
Association (DMA) e da Associação de Marketing Directo (AMD), consolida a utilização de boas
práticas, emanadas por estas entidades e praticadas no meio.
A comercialização de bases de dados, obedece ao cumprimento da lei de protecção de dados, em que são
assegurados os direitos de informação, acesso, rectificação e eliminação, oposição e outros, de acordo
com notificações e/ou autorizações da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), tendo todos
os requisitos legais sido cumpridos e livres de qualquer sanção.
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Ética
Objectivo 2009

1.3

Introdução de mecanismos para verificação
da eficácia e melhoria contínua

Governo da sociedade (ver Relatório do Governo da Sociedade)

Os órgãos sociais da empresa para o triénio 2008-2010 foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 28
de Abril de 2008.
•

A Assembleia Geral, formada pelos accionistas com direito de voto, reúne uma vez por ano ou
sempre que requerida a sua convocação ao presidente da mesa pelos Conselhos de Administração ou
Fiscal, ou por accionistas que representem, pelo menos, 5% do capital social. Presentemente é
composta por dois elementos do género masculino e um do género feminino. Faixas etárias:
1 elemento masculino entre os 30 e 50 anos; restantes 2 elementos (masculino e feminino) acima dos
50 anos.

•

O Conselho de Administração, composto por cinco ou sete administradores, eleitos em Assembleia
Geral, tendo o respectivo mandato a duração de três anos, mas o número de mandatos exercidos
sucessivamente não pode exceder o limite de quatro. A Assembleia Geral que elege o Conselho de
Administração escolhe o respectivo presidente, podendo ainda designar, de entre os restantes
administradores eleitos, o vice-presidente. Todos os elementos são do género masculino. Faixas
etárias: 1 elemento entre 30 e 50 anos e restantes acima de 50 anos.
O conselho de administração, actualmente composto por cinco membros: presidente - Estanislau José
Mata Costa; vice-presidente - Pedro Amadeu de Albuquerque Santos Coelho; vogais; -Marcos
Afonso Vaz Batista, Carlos de Jesus Dias Alves e Duarte Nuno Lopes Reis D’Araújo.

•

O Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas, a quem compete a fiscalização da actividade dos
CTT, nos termos gerais do código das sociedades comerciais. O Conselho Fiscal é composto por três
elementos, 2 elementos (masculino e feminino) entre os 30 e 50 anos e 1 elemento masculino acima
dos 50 anos.

O detalhe das responsabilidades e competências dos elementos do governo da sociedade constam no
Relatório de Governo da Sociedade, que constitui o Anexo I do Relatório e Contas (R&C 2008).
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1.4

Modelo de Gestão

A organização do Grupo CTT está orientada para o cliente através de estruturas próprias para marketing,
venda e assistência diferenciada para os segmentos de clientes.
Os negócios estão organizados por grandes linhas que enquadram as empresas participadas.
Os serviços partilhados fornecem serviços de suporte a todas as empresas do Grupo e os serviços
corporativos apoiam o Conselho de Administração na gestão, controlo e supervisão das várias empresas.
Compete aos CTT (empresa-mãe) a responsabilidade em assegurar o cumprimento do contrato de
concessão do serviço postal universal. As demais empresas do Grupo operam em mercado aberto.
Todos os membros do Conselho de Administração (CA) dos CTT são executivos e têm áreas de
responsabilidade especificamente atribuídas e desempenham igualmente funções de administração ou de
gerência noutras sociedades do Grupo. Estas têm uma CE (Comissão Executiva) ou um CEO (Chief
Executive Officer) que assegura a gestão dos respectivos negócios. No sentido de reforçar a capacidade
de gestão e de gerar maior responsabilização das empresas, foram criadas pelo novo CA, em duas
principais subsidiárias do Grupo – CTT Expresso e Mailtec Holding – Comissões Executivas de três
elementos. Anteriormente apenas existiam CE na Tourline Express Mensajería e na EAD (empresa
detida a 51%).
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Figura 1– Organograma do Grupo CTT

Vide atribuições do CA e dos órgãos da empresa no Relatório de Governo da Sociedade supra referido,
títulos 2.2 e 1.1, respectivamente.

1.5

Gestão de riscos e de crises

A gestão dos riscos e oportunidades socioeconómicas e ambientais de negócio no Grupo CTT assume
uma importância cada vez maior face à volatilidade do meio envolvente e à diversificação de actividades
das suas áreas de negócio.
É entendimento no Grupo que a gestão dos riscos de negócio é uma responsabilidade que deve ser
assegurada pelas diversas unidades (Centro Corporativo, Serviços Partilhados e Negócios), pelos seus
responsáveis em primeiro lugar e em cooperação mútua por todos os trabalhadores em geral. A criação
do órgão de Compliance Corporativo, atrás referido, integra-se numa estratégia de reforço da gestão de
risco financeiro do Grupo.
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O Conselho de Administração supervisiona a forma como a organização identifica e gere o desempenho
económico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades através dos seguintes instrumentos:
•

Plano estratégico do Grupo (médio prazo);

•

Plano e orçamento Anual;

•

Relatórios e Contas, anual e semestral;

•

Relatórios de execução orçamental trimestrais.;

•

Indicadores mensais de controlo;

•

Reuniões mensais de controlo;

Entre os factores de risco e oportunidades inerentes aos negócios do Grupo, relevam-se os seguintes:
Tabela 2– Factores de risco, oportunidades e responsabilidades do Grupo
Factores de risco

Riscos

Oportunidades

Regulação e
liberalização

•

• Posição de liderança do mercado
• Melhoria na introdução de regras
compulsórias sobre
comportamentos concorrenciais
desleais
• Capitalização da confiança dos
cidadãos e dos agentes económicos
• Rebalanceamento dos preços

Concorrência e
globalização

Ambiente regulatório:
o redução da área reservada
o liberalização total dos serviços postais até 31 de
Dezembro de 2010, representando uma ameaça para a
posição competitiva dos negócios e contribuindo para
a erosão da quota de mercado
o desregulamentação dos mercados
• Forte dependência da área reservada
• Necessidade de cobertura total dos custos incorridos na
prestação do Serviço Postal Universal

Estrutura Responsável - Direcção de Regulação,
e
Observatório Permanente “Preparar a Liberalização Total”
• Limitação da área reservada (desde 1 de Janeiro de 2006
ao correio com peso até 50g e com preço até 2,5 vezes a
tarifa do correio azul)
• Entrada de novos players, grandes integradores
transnacionais que alargarão as suas operações aos
segmentos postais tradicionais (correio, encomendas e
expresso) e aos mercados domésticos
• Entrada de operadores low-cost
• Esmagamento das margens
• Baixa competitividade face à concorrência
• Reduzida internacionalização
• Decréscimo do tráfego postal
• Condições menos favoráveis ao emprego

Estrutura Responsável - Conselho de Administração e
responsáveis dos negócios
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• Potencial do marketing relacional e
correio expresso e encomendas
• Qualidade de serviço da alto nível
com o objectivo de fidelização dos
clientes
• Consolidação da imagem
empresarial/confiança da marca,
factor distintivo relevante
diferenciada da transmitida por
outros prestadores
• Transparência e melhores práticas
de governação (diálogo, eficiência,
etc.)
• Aumento de eficiência do Grupo em
relação ao nível do pricing
• Referenciação do desempenho do
Grupo relativamente ao universo
dos peers europeus
• Maior agressividade comercial
• Poder negocial forte decorrente da
dimensão do Grupo
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Factores de risco
Evolução tecnológica e
novos serviços

Riscos
•
•
•
•

Outsourcing

Responsabilidades com
benefícios de reforma

Gestão Imobiliária

Pressão de formas de comunicação electrónica,
v.g. via Internet, SMS e electronic-banking,
que registam crescimentos a dois dígitos
Substituição do correio físico por novas formas de
comunicação
Produtos maduros, de crescimento lento, em vários
segmentos do portfolio
Estagnação da oferta. Não diversidade de produtos entre
players no mercado

Estrutura Responsável - Direcção de Estratégia e
Desenvolvimento
• Estabelecimento de acordos ou parcerias que possam
afectar a capacidade competitiva do Grupo

Estrutura Responsável - Direcção de Compras e Serviços
Gerais
•
Défice actuarial com cuidados de saúde estimado em
314M€ a 31.12.08 com impacto no interest cost e, por
consequência, no EBITDA
•
Discriminação negativa devido ao suporte dos custos de
diversas
prestações
sociais
para
trabalhadores
beneficiários da CGA, quando comparados com os
pagamentos à SS, num mercado competitivo
Estrutura Responsável - Direcção de Administração de
Pessoal
• Deslocalização dos Centros de Distribuição Postal devido
a alteração do tecido urbano e do tráfego rodoviário,
afastando-se igualmente das Estações de correio em termos
logísticos com influência nos custos em obras, instalações
e respectivo funcionamento e na dificuldade de alienação
do património tornado devoluto
• Aumento de custos decorrentes de exigências legais de
gestão ambiental

Oportunidades
• Continuação do desenvolvimento
de novas áreas de negócio (gestão
documental e proximidade)
• Inovação/novas tecnologias de
comunicação electrónica
• Reforço e alargamento a actividades
dentro da sua vocação logística e
comunicacional (ViaCTT e mail
room digital e Phone-ix)
• Oferta de serviços online
customizados, de outsourcing e de
valor acrescentado c/ qualidade
elevada e níveis adequados de
preços
• Crescimento do serviço de
telecomunicações móveis através de
operador virtual sob a marca Phoneix
• Crescimento do mercado de
encomendas (serviços integrados de
logística e distribuição)
• Novos processos de pagamentos na
rede CTT (impostos e Segurança
Social)
• Prestação de serviços financeiros
alavancados na rede CTT
• Internacionalização de negócios e
tecnologias postais
• Maior eficiência
• Emprego mais qualificado
• Estabelecimento de acordos ou
parcerias que melhorem
desempenhos, aumentem a
flexibilidade de resposta ou
contribuam para a redução de
custos, reforçando a capacidade
competitiva do Grupo
• Assinatura de acordo de revogação
do protocolo entre o Ministério da
Saúde e os CTT no âmbito das
prestações dos cuidados de saúde

• Melhoria dos acessos a deficientes e
público em geral
• Melhoria das condições de higiene
e segurança do trabalho
• Reforço da imagem institucional
• Optimização dos activos
imobiliários

Estrutura Responsável – Comissão de Gestão Imobiliária
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Factores de risco

Riscos

Oportunidades

Atracção e retenção de
talentos

•

• Melhoria da relação
trabalho/família
• Sistemas de avaliação de
desempenho e compensação com
base no mérito
• Redução de conflitos com os
trabalhadores e estabilidade social
• Bolsa de oportunidades no seio do
Grupo
• Polivalência, flexibilidade e
rotatividade dos recursos humanos
• Diálogo com a administração fiscal
• Atenção redobrada a este risco

•
•
•
•
•

Fiscalidade

Riscos financeiros

Parcerias e
Agenciamento de
Negócio

Carência de pessoas com capacidades adequadas e
motivadas, nos lugares certos
Flexibilidade reduzida na gestão de recursos humanos
Mudança cultural
Eventual localização menos favorável das instalações
Planos de carreira pouco atractivos
Carência de competências em funções de liderança

Estrutura Responsável - Direcção de Recursos Humanos
Corporativos
• Evolução da legislação fiscal
• Interpretações da aplicação da regulamentação fiscal e
parafiscal
Estrutura Responsável - Direcção de Finanças Corporativas
• A alteração de diversas variáveis (taxas de juro e de
câmbio), pode implicar alteração dos rendimentos
esperados dos investimentos efectuados no exterior
(Espanha e Moçambique)
• Atraso de pagamentos por parte do cliente
• Problema de financiamento (falta de liquidez no mercado)

Estrutura Responsável - Direcção de Finanças Corporativa
• Eventual escolha de parceiros ou agentes que afectem
negativamente a reputação e os objectivos da empresa
• Indefinição de segmentos de mercado para a actividade do
sector

Estrutura Responsável - Direcção de Clientes Nacionais/Rede
de Terceiros
Alterações
Climáticas/Energia

•
•
•
•

Operadores multinacionais no mercado com políticas
sustentáveis já implementadas
Exigências legais e regulamentares
Aumento da factura energética
Percepção como actor ambientalmente pouco amigável

• Gestão proactiva centralizada destes
riscos
• Solidez da situação económica
• Criação de órgão – Compliance
Corporativo – p/ controlo das
actividades de negócio/financeiras
face às leis e regulamentos
• Melhoria do diálogo com os
parceiros locais e agentes do
desenvolvimento sustentável
nacional
• Reforço das competências com
escolha adequada de parcerias
• Controlo dos pareciros
• Alianças e parcerias estratégicas,
joint ventures, aquisições e fusões
no mercado nacional e
internacional
• Parcerias com entidades que
potenciem a cidadania empresarial
• Linha de produtos “verdes”
• Eficiência energética
• Reputação

Estrutura Responsável - Direcção de Estratégia e
Desenvolvimento

A área de Segurança tem um papel determinante na salvaguarda de pessoas e bens, na empresa. Neste
domínio, em 2008 foram realizadas 3 416 intervenções em todo o território, no âmbito dos sistemas
electrónicos de segurança e de cofres. Realizou-se um grande esforço, a nível de investimento, na
instalação e/ou reformulação de sistemas automáticos de detecção de incêndios em edifícios centrais,
estações de correio e centros de distribuição postal, conforme exigido por lei.
Após estudos profundos de análise das melhores soluções disponíveis no mercado, procedeu-se, também,
à reformulação e actualização tecnológica de outros sistemas, principalmente a nível dos sistemas de
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videovigilância, contemplando, para além de novas instalações, a substituição dos gravadores de fita por
gravadores digitais e câmaras vídeo de alta resolução, mais fiáveis e com melhor qualidade de imagem,
para responder, de forma mais eficaz, às necessidades de segurança das instalações. Foram
desenvolvidos, entre outros, estudos específicos para adaptação, à realidade dos CTT, da nova legislação
e regulamentação sobre segurança contra incêndios em edifícios, publicada no final de 2008, com vista à
ultimação dos Planos de Emergência e/ou das medidas de auto-protecção exigidas. Foram implementadas
medidas adicionais de segurança humana em estações de correios de algumas zonas problemáticas.
Foram desenvolvidos numerosos contactos e realizadas diversas reuniões com Comandos Nacionais,
Regionais e locais das Forças de Segurança e com outros Serviços de Segurança, com o intuito de
conferir um maior nível de segurança às instalações, trabalhadores e bens.
Todos os responsáveis de regiões e de áreas da rede de atendimento e de distribuição do Continente, bem
como trabalhadores de centros de distribuição postal, de centros de tratamento de correio e de algumas
estações de correio, receberam formação em segurança. Foram levadas a cabo, ao longo do ano, acções
de formação sobre o modo de actuação de primeira intervenção em situação de emergência,
contemplando primeiros socorros, segurança de pessoas e bens, extinção de incêndios e utilização de
extintores para numerosos trabalhadores de todas as áreas dos CTT, em diversos locais do país,
permitindo, desta forma uma abrangente divulgação teórica e prática sobre esta temática. Estas acções
tiveram já resultados benéficos para a empresa e para a segurança dos trabalhadores, revelando uma
muito maior consciencialização, a todos os níveis, para o conceito de segurança.
No âmbito internacional, os CTT participaram, a convite, em acções de auditorias de segurança a vários
aeroportos e unidades de correio internacional, europeus. Continuou a assegurar-se a presidência de
alguns grupos mundiais e europeus de segurança de correios e a participação activa noutros.

Melhoria do reporting das empresas do Grupo
(aprofundamento das matérias e metodologias)
Objectivo 2009

Reforço da difusão dos conceitos a todo o universo do
Grupo
Newsletter para divulgação a todos os trabalhadores

Relatório e Contas – 2008

263

CTT – Correios de Portugal, S.A.
2.

Criação de valor para os stakeholders

Envolvimento com os stakeholders
Para aprofundar o conhecimento da empresa relativamente às suas partes interessadas (PI), identificar os
temas que lhes são mais relevantes e reforçar os canais de comunicação já existentes, com o apoio de
uma consultora, os CTT implementarem este ano uma metodologia de envolvimento com as suas PI, com
base no referencial normativo AA1000SES. Este standard, definido pela Accountability para o teste de
materialidade, identifica os temas relevantes e hierarquiza as PI, permitindo uma resposta mais adequada
às suas expectativas. Dar a estas a possibilidade de colaborar ou participar activamente nos processos de
tomada de decisão, é crucial para uma gestão mais eficaz de riscos e oportunidades.
O projecto decorreu em quatro fases: identificação de temas relevantes e mapeamento de PI, através de
entrevistas aos responsáveis dos CTT e de uma análise de benchmarking; hierarquização de PI de acordo
com os 6 critérios definidos na AA1000; hierarquização de temas, tendo em conta os critérios de
relevância indicados na referida Norma e aplicação de matriz de avaliação de risco; selecção de 36 PI a
envolver no projecto; auscultação das PI através de inquérito e entrevista telefónica visando identificar os
desafios de sustentabilidade, percepção da performance da empresa relativamente aos diferentes temas
mais relevantes identificados; análise e tratamento dos resultados.

RESPONSABILIDADE
PI com as quais os CTT
têm responsabilidades
legais, financeiras ou
operacionais

E
Instituições
Sociais

Organismos
Sectoriais
Internacionais
Outros
Fornecedores

D

Peq/Med
Clientes

Clientes
Destinatário

Accionista

Administração
Pública Local

Comissão de
Trabalhadores

Beneficiários

Grandes
Clientes

A
Sindicatos

PI afectados pela
actividade dos CTT

Transportadora

Operadores
Express/courier
Entidade
Reguladora
Associações
ONG’s
Participadas
Media

Preparadores
de Correio

G

B

Parceiros de
Saúde e Segurança

Administração
Pública Central

Outros
Grandes
Fornecedores

Universidades

Agências de
Comunicação e
de Meios

Bancos e
Seguradoras
Colaboradores

Clientes de Retalho
e Clientes com
Apartado

Parceiros de
Desenvolvimento
de Negócio

Público em
Geral
Patrocinados

C

Operadores
correspondência
(correio não
endereçado)

DEPENDÊNCIA

Operadores
Financeiros

PI que podem
influenciar o
desempenho dos CTT
(decision makers)

F
INFLUÊNCIA

Figura 2 – Mapeamento das partes interessadas
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Os resultados deste exercício apontaram para os seguintes temas críticos e relevantes:
 Satisfação das partes interessadas
 Competitividade
 Liberalização do mercado postal
 Alterações climáticas
 Saúde e segurança
 Inovação tecnológica
A hierarquização das partes interessadas identificadas inicialmente, decorre da sua preocupação e
capacidade de influência sobre os referidos temas. Apresenta-se a seguir o nível de importância atribuído
a cada um deles pelas diversas PI.
Accionista

Clientes

Fornecedores

Colaboradores

Entidades
Oficiais

Parceiros

Concorrentes

Satisfação das partes
interessadas
Competitividade
Liberalização do
Mercado Postal
Alterações Climáticas
Saúde e Segurança
Inovação Tecnológica
O menos relevante

O mais relevante

Figura 3 – Relevância dos temas para as PI
Percentagem de inquiridos
por grupo de partes interessadas

A seguir apresenta-se uma síntese de algumas das
matérias mais significativas no relacionamento com

Concorrentes
11,0%

Accionista
2,8%

as principais partes interessadas. São mencionados
os canais de comunicação, as abordagens mais

Parceiros
11,1%

comuns e algumas medidas implementadas neste
ano para responder às expectativas das PI. Algumas

Clientes
30,6%

Entidades
Oficiais
5,6%

destas medidas dão resposta simultânea aos desejos
de mais de uma PI. O objectivo dos CTT é
estabelecer um diálogo cada vez mais aberto e

Fornecedores
16,7%
Colaboradores
22,2%

transparente com as mesmas, reforçando todas as
formas e canais de auscultação e envolvimento.
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Tabela 3– Lista de partes interessadas
Partes
interessadas
Críticas
Accionista

Expectativas e necessidades

Formas de comunicação c/ as PI
e auscultação das mesmas

Medidas adoptadas

• Resultados obtidos e retorno

• Contrato de Gestão
• Institucional/ Relatórios
• Reporting claro e transparente

• Pagamento de dividendos
• Compromisso com a Excelência na

•
•
•
•
•

accionista
Estabilidade social
Sintonia com a Gestão
Alinhamento da Gestão com as
políticas do accionista
Cumprimento das Obrigações do
Serviço Público
Exigência de um comportamento
social e ambientalmente
responsável

(Relatório e Contas, Relatório
de Governo da Sociedade e
Relatório de Sustentabilidade)
• Reporting prospectivo

•

•
•

•

Regulador

• Padrões de qualidade e preço nos

produtos e serviços
• Concorrência
Clientes

• Melhores produtos a preços
•
•
•
•
•
•

acessíveis, i.e., qualidade/preço
Fiabilidade/Confiança/Satisfação
Flexibilidade e customização
Segurança dos objectos postais
(responsabilidade)
Cobertura geográfica
Responsabilidade ambiental
Relacionamento mais próximo e
frequente (newslettres, portais,
focus groups, etc.)

• Informação sobre serviços
• Reporting regular

•
• Campanhas de informação
• Comunicação personalizada e
•
•
•
•
•
•
•

•

Concorrentes

• Condições de entrada
• Participação em projectos e grupos

de trabalho

•

•
•

permanente
Acções de pós-venda
Publicidade e acessibilidade da
informação
Gestão pró-activa das falhas
Call center /linhas informativas
Key Account Managers e
gestores de grandes contas
Estudos de mercado sobre
clientes
Inquéritos regulares sobre os
serviços de distribuição e de
atendimento
Encontros descentralizados da
Administração com clientes
Participação em fóruns
Representação em organismos
do sector

gestão do Grupo, mediante objectivos
definidos em Contratos de Gestão
Celebração de contratos de objectivos
entre os CTT e os 22 dirigentes de
topo da empresa
Criação de um Comité de Estratégia
Exercício de aprofundamento do
Envolvimento com as partes
interessadas
Iniciativas e investimentos de cariz
ambiental e social
Celebração dos Convénios de Preços e
de Qualidade do serviço universal
Cumprimentos dos níveis de
qualidade contratualizados

• SIAC – novo sistema Integrado de

Apoio ao Cliente para reclamações
• Lançamento de novos produtos e

serviços baseados em soluções digitais
• Novo modelo organizativo para

fornecimento de soluções integradas
• Certificação de mais unidades

operacionais e empresas do Grupo em
qualidade e ambiente
• Manutenção e renovação das estações
de correio
• Construção de 71 rampas de acesso
para pessoas portadoras de
deficiência

• Cumprimento das regras de mercado
• Intervenção em projectos conjuntos,

no âmbito de organismos sectoriais

• Participação em seminários e

conferências
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Partes
interessadas
Críticas
Trabalhadores

Expectativas e necessidades

Formas de comunicação c/ as PI
e auscultação das mesmas

Medidas adoptadas

• Remunerações adequadas e

• Informação atempada
• Comunicação personalizada

• Ampla divulgação de informação

•
•
•
•
•
•

acrescidas
Estabilidade (segurança de
emprego, salário, protecção social)
Oportunidades de evolução e
progressão profissional
Boas condições de trabalho
Reconhecimento de mérito
Participação em processos de
tomada de decisão
Informação e debate (workshops,
painéis e fóruns, internet
universal)

•

•
•

•
•
•

usando cadeia hierárquica/
diálogo
Comunicação interna escrita
(revista, newsletters temáticas,
suportes electrónicos, cartas,
intranet)
Fóruns
Comunicação relacional –
visitas da Gestão de Topo aos
locais de trabalho;
Encontros sectoriais
Sistemas de sugestões
Inquéritos

laboral
• Continuidade de Programa de H&S
• Avaliação das condições de trabalho
• Formação sobre condução

segura/defensiva/ecológica
• Reforço da formação sobre 1ºs

socorros e combate a incêndios
• Continuidade do Programa de Saúde

contra as Dependências
• Novos rastreios gratuitos para doenças

•
•
•
•

Sindicatos/
Comissão de
Trabalhadores

• Respeito pelas suas
•
•
•

•

Fornecedores

•
•
•

•
•

Comunicação
social

•
•

Comunidade

opiniões/posições
Negociação transparente
Consulta em matérias de
responsabilidade empresarial
Participação em processos
negociais de regimes e de
contratação colectiva
Cumprimento das Obrigações do
Serviço Público
Transparência (regras claras)
Cumprimento de prazos nos
pagamentos e outros
Aumento do investimento da
empresa gerando novos
fornecimentos
Estreitamento de relações
Qualificação de fornecedores
(inquéritos e auditorias)
Acesso a informação fiável e
relevante
Realização de visitas/open day

• Proximidade (presença dos CTT)
• Empregabilidade
• Capacidade de interlocução/
•
•
•

•

diálogo com parceiros locais
Obrigações do Serviço Público
Enfoque nas necessidades da
comunidade
Boa cidadania empresarial
(combate à info-exclusão,
solidariedade, desempenho
ambiental)
Brochuras temáticas
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• Reuniões mensais e/ou

extraordinárias
• Reuniões com as Organizações
Sindicais e Associações
Representativas de Grupos
Funcionais, sempre que
necessário
• Comunicação de gestão
relevante
• Informação e comunicação dos

•
•
•
•

graves (cancro da mama, próstata e
colesterol)
Aumento (5%) do volume de
formação
Certificação e validação de
competências ao nível do 9º e 12º ano
Conferências temáticas internas
Programa de Prémios de
Reconhecimento para a rede
operacional
Negociação do novo AE
Actualização salarial
Manutenção dos benefícios de saúde
Melhoria das condições de trabalho

• Operacionalização do Plano de

projectos da empresa

Compras Ecológicas
• Redução do prazo máximo de

pagamentos, de 60 para 45 dias

• Assessoria de Imprensa

• Presença da gestão de topo em órgãos

(contacto directo com media)
• Press Releases
• Conferências de imprensa

• Divulgação célere de informação

• Informação directa/

•

personalizada
• Sítio na Internet
• Presença na imprensa local e
nacional
• Contacto directo com o carteiro
e atendedor

de comunicação social

•

•
•
•

•
•
•

sobre os serviços e outros aspectos da
vida empresarial
Projecto de Luta contra a Pobreza e
Exclusão Social
Protocolo com o IEFP para
contratação de pessoas com
deficiência
34 estágios curriculares e profissionais
Atribuição de bolsas de estudo
Entrega dos Prémios no âmbito da
parceria com o Plano Nacional de
Leitura
Patrocínio de acções de solidariedade
5 acções de voluntariado empresarial
Concepção de linha de embalagens
“verdes”

267

CTT – Correios de Portugal, S.A.
A percepção das PI face às respostas da empresa e às medidas adoptadas é bastante favorável, como o
demonstram os resultados da auscultação de stakeholders. Em termos de reputação e imagem a empresa é
avaliada como proactiva em matéria de sustentabilidade. Face à questão “considera os CTT uma
organização activa no que diz respeito à sustentabilidade, apresentando uma visão clara das suas
responsabilidades?” vários grupos de stakeholders consideram-se 100% satisfeitos.

Figura 4 – Resultados de reputação e imagem (média global e por grupo)

Ainda neste âmbito de relacionamento com as partes interessadas, a empresa remeteu para o Ministério
do Trabalho e Solidariedade Social o Balanço Social relativo ao exercício de 2007, após apreciação da
Comissão de Trabalhadores, nos termos do Decreto-Lei nº 9/92, de 22 de Janeiro. Este instrumento
reporta distribuições segmentadas de números e valores referentes à actividade eminentemente social da
empresa, relevante para a avaliação de responsabilidade social da empresa.
Durante 2008, a empresa respondeu a inquéritos de índole laboral das seguintes entidades:
•

Instituto Nacional de Estatística (INE): o "Índice de Custo do Trabalho", de periodicidade trimestral;

•

"SEEPROS - Protecção Social", de periodicidade anual;

•

Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) - ex-DGEEP - Direcção Geral de Estudos e Estatísticas
e Planeamento - do Ministério do Trabalho e da Solidariedade
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−

"Emprego no Sector Estruturado", de periodicidade trimestral;

−

"Ganhos e Duração do Trabalho", de periodicidade semestral;

−

"Inquérito aos Empregos Vagos" de periodicidade trimestral;
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Em 2008 o desempenho económico do Grupo CTT registou a seguinte evolução:
Tabela 4 – Valor económico directo, gerado e distribuído do Grupo CTT
2007

2008

% 08/07

858 174

878 749

2,4

858 174

878 749

2,4

803 586

849 858

5,8

Custos Operacionais

340 224

358 681

5,4

Salários e benefícios de Empregados

431 607

420 708

-2,5

Pagamento a fornecedores de Capital

26 676

59 643

123,6

Pagamento ao Estado

3 683

9 475

157,3

Investimentos na Comunidade

1 396

1 351

-3,2

54 588

28 891

-47,1

mil euros
Valor económico directo gerado
Receitas
Valor económico directo distribuído

Valor económico acumulado

Tabela 5– Desempenho económico do Grupo CTT
2007

2008

% 08/07

Proveitos operacionais consolidados

837 473

857 275

2,4

EBITDA consolidado

100 031

118 471

18,4

Resultado operacional consolidado

64 736

76 767

18,6

Resultado líquido consolidado

72 743

58 153

-20,1

537 615

544 270

1,2

34 187

23 304

-31,8

Margem EBITDA

12%

13,8%

1,9 p.p.

Rendibilidade do Capital Próprio (ROE)

29%

23,5%

-5,3 p.p.

34 191

34 032

-0,5

1 460 211

1 303 990

-10,7

Capital Próprio

252 330

247 464

-1,9

Capital Social

87 325

87 325

-

mil euros

VAB consolidado
Investimento (1)

VAB / Efectivo Médio (euro)
Activo consolidado

(1) Inclui investimento financeiro.

Os CTT encerraram 2008 com um resultado líquido consolidado de 58 153 mil euros, correspondente a
uma margem líquida sobre os proveitos operacionais consolidados de 6,8% e uma rendibilidade do
capital próprio de 23,5%.
O EBITDA consolidado ascendeu a 118 471 mil euros, registando um acréscimo de 18,4% em relação ao
ano anterior, correspondente a uma margem de 13,8%.
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Definição do Plano de Envolvimento com as PI
Objectivo 2009

Estudo sobre percepção dos trabalhadores
relativamente às posturas e práticas de
sustentabilidade da empresa
Adesão a sistemas e princípios – Global Compact

2.1

Accionista

A criação de valor para o accionista, um dos objectivos empresariais a prosseguir pelos CTT,
constitui-se como um objectivo central do modelo de gestão, proporcionando benefícios
importantes para os negócios empresariais e para os diferentes stakeholders.
2.1.1

Estrutura accionista

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) são uma sociedade anónima de capitais exclusivamente
públicos.
O capital social dos CTT é composto por 17 500 000 acções com o valor nominal de 4,99 euros cada,
encontrando-se totalmente realizado e integralmente detido pelo Estado.

2.1.2

Remuneração aos accionistas

De acordo com os estatutos da sociedade, os lucros líquidos anuais terão a seguinte aplicação:
•

um mínimo de 5% para constituição da reserva legal;

•

uma percentagem a distribuir pelos accionistas, a título de dividendo a definir em assembleia
geral;

•

o restante para os fins que a assembleia geral delibere de interesse para a sociedade.

No passado, os CTT não procederam à distribuição de dividendos face aos elevados montantes de
resultados transitados negativos por cobrir. Na sequência de deliberação social unânime por escrito do
accionista único de 17 de Agosto de 2006, a empresa procedeu à cobertura de uma parte significativa
desses resultados transitados, que em 31 de Dezembro de 2005 se situavam em 94 357 mil euros, por
utilização de reservas mobilizáveis para o efeito.
Em 2006 o resultado líquido apurado permitiu cobrir o remanescente desses resultados transitados
negativos e, pela primeira vez na história da empresa, proceder à distribuição de dividendos ao accionista
no montante de 24 773 939 euros, que correspondeu a um dividendo por acção de €1,4156.
Em Maio de 2008 procedeu-se ao pagamento ao Estado de dividendos no montante de 58 194 664 euros
relativos ao exercício de 2007, correspondente a um dividendo por acção de €3,33, ou seja, um acréscimo
270

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
de cerca de 135% em relação ao ano anterior. Em dois anos, a empresa retornou ao accionista 95% do
capital social. De acordo com a legislação em vigor os dividendos estão sujeitos a uma taxa de retenção
de 20%.

2.2 Fornecedores
2.2.1 Relações negociais
Em 2008, os CTT iniciaram 931 processos de consulta e adjudicaram 756, no valor de 31,3 milhões de
euros, um valor significativo de encomendas transferido para a economia nacional.
Neste ano, deram-se mais alguns passos no processo de criação de uma política de parceria com os
fornecedores, assente no respeito de valores favoráveis a ambas as partes. Assim, é de assinalar a redução
do prazo máximo de pagamento de 60 dias para 45 dias, medida que, enquadrada num ambiente de
retracção económica, representou uma importante ajuda para os fornecedores da empresa.

2.2.2 Qualificação e selecção de fornecedores (qualidade e ambiente)
Na sequência da resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 70/2008 que remete para a RCM nº
65/2008, relativas às Compras Públicas Ecológicas, foi reforçada a dimensão ambiental dos processos de
compra/contratação de fornecimentos, relativamente aos procedimentos pré-contratuais e à celebração de
novos contratos. Para cada um desses dois domínios, passaram a ser monitorizados desempenhos,
aferidos em relação aos objectivos estabelecidos nas referidas RCM. Ver detalhe no capítulo Relação
com o Ambiente, ponto 3.1.2.
Para além destes, são também geridas e validadas
questões do âmbito social.
No final do ano, os CTT iniciaram um processo de
negociação com os seus fornecedores de serviços de
transporte, tendo em vista a inclusão de uma adenda aos
respectivos contratos em que estes se obrigam ao
cumprimento da legislação ambiental em vigor.
A inclusão desta adenda foi aceite pela totalidade dos
fornecedores, estando a decorrer o processo de outorga.
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Aquisição de plataforma electrónica de
contratação
Objectivo 2009

Pelo menos 30% de procedimentos précontratuais c/ critérios ambientais
Pelo menos 30 % de contratos celebrados c/
critérios ambientais

2.3 Clientes
2.3.1 Gestão de relação com o cliente
Rede de Contacto
Os CTT são uma empresa com um forte impacto na sociedade portuguesa, resultante da sua presença em
todo o território nacional chegando aos lugares mais remotos, do seu elevado peso no nível de emprego e
da produção de riqueza, consagrando-se como um veículo de reforço competitivo do tecido empresarial
nacional.
Têm uma preocupação constante em modernizar as suas infra-estruturas por forma a proporcionar bemestar aos seus trabalhadores e clientes. A modernização das estações de correio e centros de distribuição
postal é a face mais visível deste esforço de investimento.
Assim, têm sido introduzidas reformulações no modelo organizativo da rede de atendimento e
distribuição, de modo a privilegiar a proximidade com os clientes, trabalhando continuamente para o
desenvolvimento de uma relação de confiança mútua, de forma a garantir a Excelência na qualidade
global do Serviço prestado. O novo modelo de funcionamento, que colocou sob uma cadeia única de
comando as redes de atendimento (estações de correio), vendas e de distribuição (centros de distribuição
postal), permitiu potenciar sinergias mútuas, oferecer um interlocutor único ao cliente e dar-lhe uma
resposta integrada, mais adequada às suas necessidades.
Diariamente a empresa disponibiliza uma força de contacto de 9 500 trabalhadores o que lhe permite
“tocar” toda a população do território nacional.
Modelo organizativo de vendas
O Grupo CTT continua orientado para o mercado em geral e para o cliente do segmento empresarial, em
particular, oferecendo produtos com a marca CTT, que reflectem o conjunto cada vez mais diversificado
de competências do Grupo, desde os tradicionais serviços postais, financeiros, printing e finishing, até à
gestão documental.
A direcção de Grandes Clientes foi criada em Abril de 2008, de modo a dotar os CTT duma estrutura
comercial que tem como missão coordenar a actividade de todo o Grupo CTT, na lógica da oferta global
e integrada de serviços e produtos.
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Por sua vez, os grandes clientes estão segmentados em função do volume e do potencial de negócio que
poderão propiciar ao Grupo CTT:
Grupos económicos e Estado - geridos por quatro Key Account Managers, que são responsáveis pelo
aumento do negócio e rendibilidade deste conjunto de 38 Clientes, segmentados pelos seguintes sectores
de actividade: Venda à Distância, Grande Distribuição, Editores, Banca&Seguros, Telecomunicações,
Utilities e Estado. Os KAM deverão acompanhar e controlar a evolução dos níveis de Qualidade de
Serviço prestada aos clientes e o cumprimento dos procedimentos estabelecidos.
Grandes Clientes - geridos por “Gestores de Grandes Contas” e segmentados em 17 gestores/sectores de
actividade em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, com uma carteira de cerca de 600 clientes. São 617 contas
repartidas por sectores de actividade, a saber: Automóvel, Comércio, Ensino, Farmacêutico, Indústria,
Marketing Directo, Organizações, Associações Fundações, Transportes, Turismo.
Esta área também efectua o serviço de fiscalização e controlo das Máquinas de Franquiar, assim como a
gestão do serviço de Marca de Dia Electrónica. Assiste 5 396 contratos de Médios e Pequenos Clientes
de Gestão local que geraram um tráfego de 128,6 milhões de objectos e uma receita de 53 milhões de
euros, em serviços postais.
Tanto os KAM como os Gestores de Grandes Contas têm como missão conhecer e percepcionar as
necessidades e a cadeia de valor de cada um dos Clientes com o objectivo de propor as soluções mais
adequadas, garantir a melhor qualidade de serviço e promover a oferta global de valor e de serviços do
Grupo CTT, através da construção de propostas integradas, desenhadas “à medida” de cada Cliente.
A relação com o cliente é gerida de forma personalizada e permanente, visando assegurar respostas em
tempo útil, de modo a garantir a sua retenção e fidelização, através da adequada diferenciação que se
proporciona.

Oferta de produtos e serviços
Uma gama variada de produtos é oferecida em todo o território nacional em cerca de 2 900 pontos a
todos os cidadãos e empresas, a preços competitivos. Destes destacam-se:


Produtos de correio - correio nacional e internacional, que incluem correio normal e prioritário;
Express Mail Service (EMS); correio registado com track and trace; correio verde; correio editorial
nacional (serviço destinado a editores, envolvendo a aceitação, tratamento, transporte e
distribuição/entrega de livros, jornais, publicações periódicas e não periódicas, beneficiando de
tarifas económicas), encomenda normal; prioritária e económica; cecogramas (produto específico
para cegos);

•

Produtos e serviços de conveniência – embalagens, saquetas, caixas e carteiras de selos;
carregamentos de telemóveis; Siga – reencaminhamento do correio avisado a pedido do cliente;
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reexpedição de objectos postais; carregamento electrónico dos títulos de transporte Lisboa Viva e 7
Colinas, bilhética virtual; comercialização de kits associativos; CTTnet; cartões de boas festas e
produtos UNICEF;
•

Coleccionismo – selos, livros e carteiras anuais e temáticas, carimbos comemorativos; clube do
coleccionador;

•

Serviços financeiros – vales, cobrança postal, pagamento de impostos, certificados de aforro, carteira
de produtos de poupança e seguros e soluções de financiamento;

•

Marketing directo – direct mail nacional e internacional (meio privilegiado de comunicação e
promoção de produtos e/ou serviços, permitindo através de distribuição de mensagens, por correio,
atingir directa e eficazmente o consumidor, possibilitando a mensurabilidade dos resultados. Permite
comunicar com segmentos alvo pré-seleccionados e possibilita a inclusão de suportes de resposta),
correio não endereçado, info mail, sampling direct e chocotelegram (“telegrama” em chocolate);

•

Serviços digitais – serviços de personalização online para os clientes ocasionais (meuselo e
meupostal); serviços no âmbito da certificação electrónica, de que é exemplo a marca de dia
electrónica (MDDE - serviço que veio acrescentar melhores condições de segurança aos envios de
comunicações electrónicas); ViaCTT (caixa postal electrónica); mailmanager (serviço de
digitalização, catalogação e tratamento do correio dos grandes clientes); serviços de informação
geográfica;

•

Telecomunicações - venda de equipamentos e de serviços de telecomunicações móveis, sob a marca
Phone-ix.

Os CTT continuaram a dinamizar a ViaCTT, a caixa postal electrónica que ultrapassou no final
do ano de 2008 os 119 mil utilizadores registados, os quais podem já receber digitalmente, organizar e arquivar a
correspondência de 22 entidades aderentes de forma segura e sem quaisquer custos.
Durante o ano de 2008, aderiram à ViaCTT a CTT Expresso, o Sporting Clube de Portugal, a EMARP – Empresa
Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M. e o MAI - Ministério da Administração Interna - Sistemas de
Queixas Electrónicas (SQE). Neste último caso, através da ViaCTT, passa a ser possível ao cidadão queixoso
identificar-se, permitindo efectuar uma queixa sem ter de se deslocar fisicamente até às autoridades competentes.
Este facto é um enorme contributo para os cidadãos com dificuldade de locomoção ou nas situações específicas em
que a deslocação presencial ao local poderia levar a que o queixoso preferisse não efectuar a queixa.

Como empresa moderna e atenta às necessidade dos clientes, os CTT alargam anualmente a sua
oferta de produtos, procurando enriquecer o seu portfolio e abranger todos os nichos de mercado
emergentes. A aposta na fileira digital (viaCTT) continuou em 2008. Através deste serviço os
CTT disponibilizam desde 2006 a capacidade de cada cidadão optar por receber a sua correspondência
deste modo, contribuindo de forma activa para a redução do consumo de papel e do combustível gasto na
sua distribuição física.
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Relativamente aos serviços financeiros, num cenário económico global pessimista, dominado pela
demonstração da fragilidade das economias revelada pelos principais indicadores macroeconómicos, a
actividade de comercialização de seguros de capitalização e de risco e de planos poupança e reforma,
foram as principais apostas em termos de serviços financeiros disponibilizados pelos CTT.
Reformulou-se o portfolio de produtos relativos a seguros financeiros e de risco, substituindo-os por
outros mais ajustados às novas condições de mercado, com uma aposta forte em produtos com capital
investido salvaguardado, rendimento garantido e prazos de duração mais curtos.
Para acompanhar as tendências económicas do mercado, foi efectuada uma profunda remodelação da
carteira de produtos, verificando-se nomeadamente um forte impulso na área das soluções digitais.

Assim, em 2008 lançaram-se os seguintes produtos e serviços:


Validação de documentos – aceitação e certificação de fotocópias de documentos de identificação
apresentados pelos clientes das entidades aderentes, nos balcões da Estações de Correio, podendo
estes ser posteriormente encaminhados para a entidade respectiva. Este serviço foi feito à medida
dos clientes que pretendem desenvolver uma estratégia de expansão do seu negócio, suportada em
meios alternativos de contacto com os seus clientes, tais como a internet ou o call center,
funcionando os correios como facilitadores do interface dos clientes entre si, garantindo o suporte
físico dos documentos e a sua entrega;



Serviço de alerta SMS – serviço complementar ao Correio Registado do Serviço Nacional que
efectua o envio de uma mensagem SMS para o telemóvel especificado pelo remetente, indicando
quando e onde foi efectuada a entrega do objecto;



Subsídio de transporte aéreo – serviço de apoio ao cidadão e de intermediação entre este e a
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, com a colaboração e participação do Ministério das Obras
Públicas Transportes e Comunicações e a Inspecção-Geral de Finanças, relacionado com o subsídio
de transporte aéreo entre a Região Autónoma da Madeira e o Continente;



Pick & Go (reformulação do Distri Mais) – serviço de recolha e entrega de correio e/ou encomendas
CTT, em quantidade, no domicílio, em horários previamente acordados com o cliente. As recolhas
estão disponíveis quer para clientes contratuais, quer para ocasionais e o canal de acesso foi
alargado para: estações de correio, internet, call center e gestor de cliente;



meupostal - serviço que permite criar, a partir do site CTT, de uma forma rápida e personalizada,
um postal que é, posteriormente, impresso, endereçado e enviado a um ou vários destinatários, por
correio físico, estando disponível para o serviço Nacional e Internacional.
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meupostal - Solte a sua criatividade e faça novos postais à sua imagem!

A partir do site CTT é possível criar um postal personalizado, de forma muito rápida. O cliente
compõe o postal online, com uma imagem própria ou com uma imagem da Galeria de Imagens
meupostal, que é posteriormente impresso, endereçado, encaminhado e entregue pelos CTT ao
destinatário ou destinatários, indicados pelo cliente. O serviço está disponível para o serviço nacional e
internacional.

O ano de 2008 foi também marcado pela aposta dos CTT no desenho e operacionalização de soluções
globais e especificamente adaptadas às necessidades dos grandes clientes do segmento empresarial. Estas
soluções contemplam uma combinação harmoniosa de serviços das diferentes empresas do Grupo CTT e
incorporam cada vez mais serviços que permitem a desmaterialização de processos do lado dos clientes,
com as consequentes vantagens de redução de custos e também o alinhamento mais adequado com as
políticas de protecção ambiental (redução de papel e combustíveis).
Durante 2008, os CTT desenvolveram soluções globais transversais, das quais se podem destacar:



Tratamento de correio interno – permite a desmaterialização da correspondência física através da
abertura, digitalização, classificação e integração no software de gestão documental da versão digital
da informação recebida;



Tratamento de correio devolvido – visa, articulando o processo de correcção de endereços entre os
CTT e o cliente, reduzir o correio devolvido. A diminuição do correio devolvido permitirá decisões
relevantes com impacto ambiental, como seja, não voltar a expedir para as moradas em que
recorrentemente existem devoluções.



Tratamento de avisos de recepção – trata-se de uma solução chave na mão que integra serviços de
printing, digitalização e retorno de informação, cobrança, e arquivo dos documentos tratados.
Desmaterializa totalmente o físico, aumentando a eficiência e controlo dos processos, totalmente
suportados na versão digital da informação;



Mailmanager - Com a intenção de reforçar o seu portfolio digital, os CTT lançaram em 2008 o
serviço mailmanager, que assenta na digitalização, classificação, indexação e envio em formato
digital da correspondência destinada às empresas clientes. Este serviço apresenta as seguintes
vantagens principais:
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O tratamento centralizado (digitalização e indexação) da correspondência e encadeamento
facilitado com processos de destruição certificada e encaminhamento para reciclagem;



A facilidade na obtenção de informação e no seu manuseamento;



A total confidencialidade, garantindo a integridade e segurança dos documentos tratados;



Desmaterialização dos documentos físicos nos processos a jusante do expediente,
possibilitando uma execução totalmente suportada no formato digital.

Neste ano, foram tratados através do mailmanager mais de um milhão de documentos que foram
entregues aos destinatários em formato digital.
Foram ainda desenvolvidos novos serviços ao cliente, nomeadamente, associados ao Phone-Ix e
incrementadas melhorias no âmbito da loja virtual, procurando sempre a disponibilização, aos clientes,
de canais de elevada conveniência e qualidade. Verificou-se a manutenção da procura do canal
telefónico (766 498 chamadas) e um acréscimo de 61% na utilização do e-mail (73 564 e-mails).

Lançado em Novembro de 2007, o Phone-ix completou o seu primeiro ano integral de
actividade com mais de 120 mil vendas que contribuíram em cerca de 1% para os proveitos operacionais do Grupo,
confirmando-o como um sucesso de operação e um dos eixos estratégicos dos CTT.
Neste ano foram introduzidos elementos na oferta que se traduzem numa proposta de valor cada vez mais
interessante para o cliente, dos quais se destacam:
•

Lançamento do tarifário ao segundo;

•

Introdução de um terminal exclusivo em Portugal, o Nokia 1680.

•

A presença do Phone-ix na Internet (www.phone-ix.pt) com novas funcionalidades, nomeadamente, a venda
online de todos os seus produtos, integrada com a loja virtual dos CTT.

De referir que na avaliação e selecção dos produtos de retalho para venda nas estações de correio, os
CTT observam as regras legais vigentes em matéria de saúde e segurança, como por exemplo, na
aquisição de brinquedos (tipo de embalagens, indicação de idade adequada e outras informações
relevantes). A empresa tem vindo a efectuar a avaliação do seu tipo de embalagens do ponto de vista da
rotulagem.

Lançamento de produto verde
Objectivo 2009
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Comunicação com o cliente
A forma dos clientes se relacionarem com as empresas, tem vindo a mudar de forma consistente. O canal
“contacto físico” revela uma perca de terreno para acessos cada vez mais remotos. A conveniência acaba
por ser o elemento fundamental subjacente ao desenvolvimento dos contact centers e das áreas de
“serviço ao cliente”. Em termos de conteúdo, verificou-se uma diminuição da procura de funcionalidades
como informações sobre Código Postal e um acréscimo da procura de funcionalidades de carácter mais
comercial.
O ano foi marcado pela consolidação da parceria no outsourcing da actividade de contact center, através
da renovação de contrato com o fornecedor de serviço, fruto de uma avaliação positiva da parceria. Foi
desenvolvido e implementado um sistema de gestão de e-mails moderno, orientado para a eficácia e
eficiência deste canal, permitindo a integração e garantia do work-flow de processos.
Os CTT continuam a ser considerados pela APCC (Associação Portuguesa de Contact Centers) e
APROCS (Associação de Profissionais de Customer Service) como empresa de referência, tendo
oportunidade de partilhar a sua experiência em eventos especializados.

Início do projecto “Um novo mundo
estabelecer, entre os clientes e a
interactividade
e
envolvimento
aproximar a marca CTT da
inovadora, flexível, moderna e com
das necessidades dos clientes. Neste
de loja, de atendimento e de
serviço, quer estejam integrados no

na sua Estação de Correios”, cujo objectivo é
Marca CTT, um clima de proximidade,
emocional. Com este projecto pretende-se
população,
transmitindo
uma
imagem
novos produtos e serviços, que vão ao encontro
âmbito, procura-se comunicar o novo conceito
exposição de produtos, quer sejam de livre
portfolio CTT.

2.3.2 Satisfação do cliente
Verificou-se ao longo de 2008 uma manutenção em níveis elevados dos desempenhos das variáveis de
qualidade convencionadas, o que permitiu concluir o ano com um Índice Global de Qualidade de Serviço
de 184,5 pontos, semelhante ao verificado em 2007, bem acima do objectivo de 100 pontos, constante do
contrato de gestão. Em termos individuais, só uma das dez variáveis não alcançou o objectivo, tendo no
entanto excedido os valores de referência. Citando apenas os dois produtos mais relevantes, o prazo de
entrega de correio normal, com um objectivo de 96,3% de entregas até 3 dias, realizou 96,7%, enquanto o
correio azul (continente), face a um padrão de entrega de 94,5% dos envios no dia seguinte, fez 95,0%.
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Também o correio internacional, com 93,8% de entregas até 3 dias excedeu largamente os objectivos
definidos pela Directiva Comunitária para o sector postal.
O nível de satisfação de clientes destinatários, sendo uma variável de efeito desfasado, reflecte em subida
a percepção destes em relação aos desempenhos operacionais referidos. Apresenta uma evolução
globalmente positiva, em especial no caso da opinião sobre os prazos de entrega: comparando meses
homólogos, a diferença entre as opiniões positivas e negativas voltou a melhorar, entre 5% e 8%,
respectivamente para o correio azul e para o normal, principalmente por aumento dos clientes satisfeitos.
O bom desempenho operacional contribuiu para os ganhos de 2% a 5% registados no saldo favorável da
percepção da função distribuição e da empresa CTT, no seu conjunto.
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Figura 5 - Atrasos de Correio Azul
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Figura 6 - Atrasos de Correio Normal

O estudo independente de benchmarking nacional, ECSI Portugal 2007, cujos trabalhos de campo foram
concluídos já em 2008, atribuiu novamente aos CTT uma posição de liderança em termos de
responsabilidade corporativa no sector das Comunicações. Os CTT surgem como um fornecedor de
referência, identificados como marca de confiança, fiável e com preocupações sérias na satisfação dos
seus clientes. São benchmark sectorial nas variáveis “Contribuição positiva para a Sociedade” e
“Desempenho do Pessoal”, tendo melhorado os resultados em termos de qualidade apercebida e
satisfação do cliente.
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8,2

Contribui positivamente para a sociedade

7,4
7,8

Empresa de confiança no que diz e no que faz

7,5
7,0
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Preocupa-se com os seus clientes

8,4
8,3

Estável e perfeitamente implantada no mercado

7,6

Competência do Pessoal CTT

7,1
6

CTT
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Comunicações

Fonte: European Customer Satisfaction Index – 2007

Figura 7- Satisfação dos clientes

Na sequência das visitas de verificação da APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade, foi renovado
em 2008 o reconhecimento da rede de Estações de Correio pelo nível Committed to Excellence, no
âmbito do Modelo Europeu de Excelência da EFQM (European Foundation for Quality Management).
Recorde-se que os CTT foram o primeiro operador postal europeu a alcançar este reconhecimento. Uma
das três acções de melhoria levadas a cabo no âmbito do projecto envolveu a criação dum sistema de
avaliação da satisfação dos clientes não ocasionais, que possibilita aferir a percepção dos mesmos quanto
ao desempenho dos serviços e produtos, qualidade e preços, proximidade e acessibilidade aos gestores de
conta.
A certificação de serviços é a opção de escolha da empresa em matéria de sistemas de gestão certificados
para as áreas do atendimento e distribuição. Associa a vantagem do recurso a uma retaguarda de suporte
(incluindo o sistema documental) relativamente leve, à da focalização directa nos atributos do serviço e
no cliente, que definem as especificações técnicas do serviço. É, nessa perspectiva, uma ferramenta de
eleição na gestão da relação com o cliente.
Na área da distribuição prosseguiu o processo de certificação do serviço, abrangendo presentemente 111
dos mais importantes centros de distribuição postal, que correspondem a cerca de dois terços da
actividade total dessa função. Além do alargamento do universo de CDP abrangidos, este ano fez-se a
expansão do projecto às estações de correio (onde o sistema foi montado de raiz) e integrou-se no
mesmo, pela primeira vez, as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. O âmbito da certificação de
serviços no atendimento cobre presentemente 135 estações de correio, o que corresponde a cerca de um
quarto da actividade desta área.
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À semelhança dos carteiros distribuidores, o processo de certificação permite aos atendedores
uniformizar procedimentos, habilitando-os a desempenhar as suas funções de acordo com normativos e
orientações claras. Este projecto tem como objectivo garantir a consistência e qualidade dos serviços
prestados, optimizar os processos na distribuição, valorizar os trabalhadores e sua participação e
melhorar a satisfação dos clientes, reforçando a imagem dos CTT.
Prosseguiu a expansão de sistemas de gestão certificados, de acordo com os referenciais ISO, no núcleo
operacional da empresa, incorporando agora também referenciais normativos ambientais. Encontra-se em
fase final o processo de implementação de sistemas de gestão integrados de qualidade e ambiente nas
duas das maiores unidades produtivas dos CTT, o centro operacional de correio do sul (Cabo Ruivo,
Lisboa) e o do Norte (Devesas, Vila Nova de Gaia). No universo das associadas, a Mailtec TI viu
renovada a certificação pela ISO 9001:2000, a EAD manteve a certificação de acordo com a ISO
14001:2004, enquanto a CTT Expresso está a concluir a sua certificação à luz dos referenciais de
qualidade, ambiente e higiene & segurança.

Certificação ambiental dos centros operacionais de correio
Parece que foi há pouco tempo mas, em boa verdade, já passou mais de um ano desde que informaram os
colaboradores que se tinha iniciado o processo de implementação do Sistema de Gestão de Qualidade e Ambiente
(SGI-QA), que culminará com a certificação do nosso centro em 2009. Desde então, o SGI-QA tornou-se uma
referência obrigatória nas reuniões de equipa e tivemos a oportunidade de participar em três acções de formação
distintas. Na mais recente,… foi importante conhecer os indicadores de monitorização e os respectivos objectivos a
atingir (ex: redução do consumo de água no complexo; aumento da taxa de mecanização), para podermos
contribuir activamente para a prossecução dos mesmos. …
João Matos, Animador de Equipa de Máquina

No âmbito dos compromissos para protecção do ambiente e da saúde, estão a ser desenvolvidas acções de
formação no sentido de sensibilizar todos os colaboradores dos transportes para boas práticas ambientais. Na
primeira formação que nos foi dada, foram sugeridos novos métodos de trabalho que estamos a implementar, para
ajudar a minimizar e prevenir os impactes ambientais: a circulação no COC-N em velocidade reduzida, paragem
do motor da viatura quando imobilizada e redução de ruídos. ...
Duarte Sousa, Chefe de Turno
… Este processo possibilita optimizar e certificar procedimentos, melhorar as condições ambientais, melhorar o
desempenho das equipas de trabalho, contribuir para aumentar a confiança dos clientes internos e/ou externos,
actuais e potenciais. A área de transportes do COC-S está constantemente a ser auditada relativamente aos tempos
de resposta dada às solicitações de novos serviços de transporte, de forma a ir ao encontro das necessidades e
expectativas dos nossos clientes ... A renovação da frota ... contribui para uma melhoria das condições ambientais,
de segurança e conforto dos nossos condutores, ... [caso] das novas viaturas que foram postas em circulação este
ano no COC-S: 8 Renault Premium de 45m3 e 7 DAF de 23 m3 …
Hernâni Silva, Organização e Controlo de Transportes

Quanto aos canais de contacto, o nível de qualidade oferecida aos clientes e consequentes níveis de
satisfação são também alvo de monitorias contínuas, sendo os resultados atingidos em 2008
extremamente satisfatórios. No canal telefónico, as respostas de 70 mil inquiridos pontuam o serviço em
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8,3 (escala 1-9), enquanto que na loja virtual a apreciação de 95% dos mais de mil clientes inquiridos
relativamente ao serviço prestado é boa ou muito boa.
Grandes Clientes: abordagem personalizada
Anualmente são realizados estudos de mercado de modo avaliar o grau de satisfação dos Grandes Clientes face aos
serviços/produtos, valor de cadeia do Grupo e relação com o respectivo gestor de cliente.
Em 2008, foram realizadas 20 entrevistas individuais aprofundadas, junto dos clientes com maior peso em volume de
facturação, sendo 16 pertencentes às carteiras dos clientes estratégicos e 4 entrevistas a Grandes Clientes.
Complementou-se o estudo de mercado com 80 entrevistas telefónicas junto dos clientes com menor volume de
facturação. A metodologia foi alterada face aos anos anteriores, passando de entrevistas via web para entrevistas
pessoais e telefónicas.

Alargamento da certificação a mais 181 estações de
correio
Alargamento da certificação da distribuição a mais 123
CDP
Objectivo 2009

Obtenção da certificação dos COC-N e COC-S
Certificação do serviço mailmanager
Certificação IPC das estações de Permuta de Lisboa e
Porto

Reclamações
Os CTT têm vindo a criar as condições necessárias para oferecer um serviço de apoio especializado com
qualidade aos seus clientes. As reclamações continuam a ser alvo de análise na empresa para detecção e
correcção de anomalias que ocorrem em diversos pontos do ciclo de fornecimento, funcionando também
como um barómetro da satisfação dos clientes.
Assim, no decorrer do ano transacto foram tomadas medidas nesta área tendentes à melhoria das
expectativas e satisfação dos clientes, nomeadamente:


Implementação de novo sistema informático - SIAC- que, estabelecendo a interligação com outros
serviços (EC e CDP) e outras aplicações da empresa (SAP, track&trace, contas internacionais),
permite a optimização de procedimentos e maior rapidez e controlo no tratamento dos processos;



Redesenho de procedimentos internos a nível da cadeia de tratamento das reclamações e pedidos de
informação, no intuito de reduzir o tempo médio de resposta (um dos principais factores de
insatisfação dos clientes) e permitir a rentabilização dos recursos humanos.
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O Livro de Reclamações, disponível em todas as estações de correio tem sido um meio de comunicação
eficaz com o serviço central de tratamento de reclamações, tendo mais 13,6% de clientes recorrido a este
meio em 2008.
No entanto, e tal como anteriormente, os clientes continuam a ter acesso aos formulários e aos meios
tradicionais de apresentação de reclamações, que podem ser depositados em qualquer estação de correio,
transmitidos em tempo real através do sistema NAVE (plataforma informática de operações de balcão)
e/ou endereçados ao serviço de apoio a clientes, via correio, fax ou Mail. Podem ainda recorrer a uma
instância complementar de mediação, o Provedor do Cliente dos CTT.
A análise realizada tem por base a quantidade global de pedidos de informação e reclamações, conforme
a tabela seguinte:

Tabela 6- Volume de entrada de reclamações/pedidos de informação e indemnizações
Número

2007

2008

% 08/07

Reclamação e pedidos de informação entrados

67 485

67 966

0,7%

Reclamações e pedidos de informação resolvidos

72 233

69 079

-4,4%

Indemnizações (número de Objectos)

7 365

8 644

17,4%

304 166

336 235

10,5%

Indemnizações (euros)

O volume de reclamações e pedidos de informação recebidos aumentou ligeiramente 0,7% em relação ao
ano transacto. A quantidade de objectos postais indemnizados registou um acréscimo de 17,4% tendo o
montante total pago crescido cerca de 10,5% em relação a 2007. O prazo médio de resposta aos clientes,
em 2008 foi de 25,5 dias, tendo oscilado entre 14 e os 17 dias para o total dos pedidos de informação e
reclamações do serviço nacional e entre os 34 e os 44 dias para o serviço internacional, ao longo de 2008.
Note-se que neste último caso, os prazos dependem da celeridade de resposta dos operadores homólogos
internacionais.
Os motivos das reclamações centraram-se especialmente na localização de objectos postais e na
ocorrência de pontuais deficiências detectadas no acto de entrega.

2.4

Entidades reguladoras e fiscalizadoras

Conforme quadro legal em vigor, enquanto autoridade reguladora das comunicações, compete ao
ICP – Autoridade Nacional de Comunicações (ICP – ANACOM) a regulação e supervisão do sector postal,
velando pela aplicação e fiscalização do cumprimento, por parte dos operadores de serviços postais, das
leis e regulamentos do sector e das disposições dos respectivos títulos de exercício da actividade ou
contrato de concessão.
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A nível da concessão do Serviço Postal Universal, cometida aos CTT - Correios de Portugal, SA através
de contrato celebrado com o Estado, compete ao ICP - ANACOM assegurar o cumprimento das obrigações
correspondentes aos serviços concessionados.
Os CTT mantêm com o ICP - ANACOM uma atitude de cooperação, disponibilizando, de forma atempada
e transparente, a informação e esclarecimentos por esta entidade considerados necessários ao
acompanhamento das actividades desenvolvidas no âmbito da concessão.
No âmbito do Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal, o regulador efectua a monitorização
regular aos CTT através de dois tipos de auditorias:
•

Auditoria ao sistema de contabilidade analítica dos CTT, para verificação da conformidade do
sistema e dos resultados obtidos, bem como com as normas e boas práticas nacionais e
internacionais. Foi concluída a auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica
referentes aos exercícios de 2005 e 2006 e emitida a respectiva declaração de que os resultados
foram produzidos de acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis;

•

Auditoria aos indicadores de qualidade de serviço e ao sistema de reclamações dos CTT, para
verificação da fiabilidade de resultados e adequação das metodologias de apuramento dos níveis de
qualidade de serviço. Neste âmbito foram publicadas as conclusões da acção de controlo relativa
ao ano de 2005, bem como os resultados das auditorias referentes aos anos de 2006 e 2007, os
quais indicam a conformidade dos indicadores de qualidade de serviço apurados pelos CTT.

A fiscalização da actividade empresarial dos CTT é exercida por um Conselho Fiscal, composto por três
membros, e um Revisor Oficial de Contas, nos termos dos estatutos da sociedade e do código das
sociedades comerciais.
O Estado faz recomendações à empresa através da assembleia geral, de deliberações sociais unânimes
por escrito, por via legislativa, por instruções directas ao Conselho de Administração e pela celebração
de outros instrumentos jurídicos que determinem a acção da empresa, no geral, ou em particular. Assim,
esta tem uma relação com o Accionista de cumprimento dos requisitos previamente estipulados
relativamente à sua gestão corrente. Para além disso, também integra as orientações quanto à política
económica do Estado, ou seja, define a sua gestão de forma a responder à necessidade do cumprimento
das metas macroeconómicas desenhadas pelo Governo, enquanto empresa do universo do serviço
público.
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2.5 Sociedade (Responsabilidade social)
Reconhecidos como marca de confiança dos portugueses, os CTT têm na qualidade, no serviço, na
eficiência e na proximidade os seus valores fundamentais.
Pela sua antiguidade, liderança, natureza, presença e visibilidade em todo o território nacional a marca
CTT é conhecida por todos e esse posicionamento e reconhecimento obriga a que em termos
institucionais a sua participação e presença esteja permanentemente alinhada com estes princípios e
valores a eles inerentes, tendo em vista o reforço da reputação corporativa da marca.

Acessibilidade
Os CTT são uma empresa que presta um serviço eminentemente social e possuem a maior rede de
contacto nacional, actuam como elemento estruturante e determinante para a coesão social e territorial
nacional.
Todos os residentes no território são seus potenciais clientes, enquanto agentes activos ou passivos
(remetentes ou destinatários de correspondências). Com mais de 190 000 clientes/dia nas estações de
correio e uma média diária de 1 objecto postal em cada agregado doméstico, a acessibilidade é uma das
suas marcas distintivas.
No final de 2008, a rede de atendimento dos CTT era composta por 2 873 estabelecimentos postais (mais
20 que no final de 2007), englobando 908 estações de correio (incluindo 12 estações móveis) e 1 965
postos de correio, cujo funcionamento é da responsabilidade de terceiros, mediante a celebração de
contrato com os CTT para a prestação de serviços postais. Existem também 3 226 postos onde se podem
adquirir selos.
Ainda a nível de pontos de acesso, no final de 2008 estavam disponíveis 17 449 marcos e caixas de correio
em que os clientes podem depositar os envios postais na rede CTT.
O dimensionamento da rede postal é determinado por dois factores críticos: a capacidade de gerar
negócio e as obrigações de prestação de um serviço público de carácter universal. Este serviço universal
significa que os CTT são um operador que se compromete a prestar serviço em todo o território, de forma
permanente, de norte a sul, nas ilhas, nos lugares mais recônditos, sem excepções e ao mesmo preço.
Esta realidade gera conflitos entre a manutenção da sustentabilidade económica da empresa e a sua acção
de responsabilidade social para com a comunidade envolvente, com os inerentes custos. Para garantir a
conciliação dos dois conceitos será inevitável, em certos casos, proceder a ajustamentos da oferta,
mesmo que limitados, tendo em mente que é possível alterar a forma sem prejudicar o conteúdo e
atributos do serviço. Estes acertos são também determinados pelas alterações dos padrões demográficos
de ocupação do território e dos níveis de actividade económica.
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As reformulações da rede de atendimento poderão envolver: alteração do horário de funcionamento da
estação de correio; agenciamento do serviço de estações de actividade reduzida, mediante substituição por
posto de correio; abertura de novas estações ou postos de correio. Estas alterações são sempre precedidas
de avaliação da envolvente e das condições locais, tendo em conta a acessibilidade aos serviços postais e a
qualidade da prestação do serviço postal universal, às populações.
No caso da alteração do horário de funcionamento das estações de correio envolver uma redução de horário
ou na situação de agenciamento de uma estação de correio com a sua substituição por um posto de correio,
a medida é previamente comunicada à autarquia local, normalmente à Junta de Freguesia, a fim de emitir o
seu parecer, que é tido em devida conta.
Deste modo, as deliberações tomadas neste âmbito pelos CTT, na sequência de propostas apresentadas
pelos responsáveis locais da empresa, são devidamente fundamentadas, nomeadamente em termos das
necessidades do serviço, dos níveis de procura e da satisfação das necessidades de comunicação da
população e das actividades económicas.
À semelhança da rede de atendimento, a distribuição domiciliária é efectuada através de mais de 6 300
percursos de carteiros distribuidores que servem 4 milhões de domicílios em todo o território nacional.
Dois terços destes percursos são realizados com viaturas ou motociclos, sendo os percursos apeados ou
em bicicleta mais concentrados nas zonas urbanas.
O dimensionamento da cobertura geográfica ao nível da distribuição domiciliária, assenta em estudos
periódicos de organização dos sistemas locais de distribuição e recolha que analisam um conjunto de
variáveis, nomeadamente: a dimensão do percurso; o número de correspondências, sua volumetria e
tipologia; os pontos de distribuição e pontos de entrega; o grau de concentração dos domicílios; os meios
de transporte e as vias de comunicação existentes; e a segmentação de clientes, na vertente empresarial e
individual.
É preocupação da empresa garantir os padrões e os níveis de serviço acordados com os clientes, de uma
forma sustentada e regular de acordo com a natureza social inerente ao papel dos CTT.
Em termos europeus, os CTT continuam a revelar um bom nível de penetração dos serviços postais
apresentando uma cobertura postal com uma densidade superior à média comunitária.
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Tabela 7- Densidade e cobertura postal
Habitantes por estabelecimento
postal
2006

2007

2008

Média UE

4.542

4.551

Portugal

3.718

3.737

Km2 por estabelecimento
postal
2006

2007

2008

n.d.

40

40

n.d.

3.696

32

32

32

Fonte: UPU
Nota: Considerados os estabelecimentos postais fixos

Figura 8– Rede de Estações de Correio

Figura 9 - Rede de Centros de Distribuição Postal

No domínio da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física, a empresa continua a fazer
obras de modernização, tendo construído mais 71 rampas de acesso em estações de correio, no valor de
182,6 mil euros.

Comunidades
A edição 2007/08 do programa “Onde te leva a Imaginação?”, realizado em parceria com o Plano
Nacional de Leitura, concluiu-se com o envolvimento de 22 580 alunos de 561 escolas e uma
participação traduzida em 22 584 trabalhos correspondentes a três actividades propostas: “Onde te
leva o selo?”, “Onde te leva a Estação de Correios?” e “Onde te leva a leitura?”.
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Cerca de 4 mil beneficiários em 2008
Neste ano os CTT desenvolveram projectos inteiramente dedicados à
comunidade. São exemplo disso o projecto de luta contra a pobreza e a
exclusão social, para o qual disponibilizam todos os seus balcões de
atendimento no Continente e Ilhas, desde o dia 2 de Dezembro de 2008
até ao dia 31 de Agosto de 2009, para receber donativos para cerca de
50 instituições que apoiam pessoas carenciadas. As embalagens para
envio dos donativos, assim como o seu transporte e entrega são
inteiramente gratuitos para qualquer cidadão que esteja disponível para
fazer um donativo. Até ao final de 2008 tinham beneficiado do projecto 3 700 pessoas de 1600 famílias.

Projecto de luta contra a pobreza e a exclusão social
Tendo certamente em conta que os CTT são a empresa
portuguesa com a mais ampla rede de contacto a nível nacional,
o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
desafiou a empresa para implementar um projecto de combate à
pobreza de grande envergadura.

Deste modo, os CTT decidiram generosamente colocar a sua rede de aceitação, tratamento, transporte e
distribuição, à disposição da população mais carenciada. O arranque da campanha contou com um posto
de atendimento específico que esteve aberto durante 40 dias, incluindo fins de semana e feriados, no
centro de Lisboa, na Praça dos Restauradores.
A esta iniciativa dos CTT, que permite fazer a ponte entre quem está disposto a ajudar e quem no terreno
sofre de dificuldades de toda a ordem, associaram-se mais de 50 instituições de solidariedade social, com
presença a nível nacional e local. A escolha das zonas geográficas de intervenção, recaiu
intencionalmente nas áreas urbanas e rurais mais afectadas pela problemática da exclusão social.

Nas próximas fases do projecto, a ocorrer em 2009, várias instituições
de âmbito local que solicitaram a sua adesão ao projecto vão
igualmente beneficiar de iniciativas locais de recolha de donativos que
podem ser entregues nas estações de correio da região.
Os CTT decidiram ainda organizar gratuitamente acções de formação
especializada de combate à infoexclusão, para desempregados de longa duração. A primeira acção
decorreu em Évora, com 8 desempregados que receberam formação em microinformática.
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Outras acções realizar-se-ão por todo o país, com o apoio dos Centros de Emprego e em parceria com a
Fundação INATEL. Os CTT decidiram também abrir o seu Centro de Novas Oportunidades a 150
cidadãos desempregados para que possam certificar as suas competências e obter a equivalência de
habilitações escolares ao 9º e/ou ao 12º anos.
Desde 1 de Dezembro os CTT têm um NIB solidário para recepção de donativos dos trabalhadores e
aposentados do Grupo. Os donativos angariados serão entregues a instituições aderentes ao projecto de
luta contra a pobreza e exclusão social.

Voluntariado
Também o voluntariado empresarial ganhou força no último ano. O projecto de luta contra a pobreza
envolveu, na primeira fase, 152 voluntários que fizeram 498 horas.
Voluntários CTT participaram também noutras acções constantes do plano anual de voluntariado da
empresa:
•

Acompanhamento de 19 cegos da ACAPO num Passeio Diferente (travessia da Ponte Vasco da
Gama) no âmbito da 9ª meia maratona de Lisboa e Portugal;

•

20 pessoas idosas e carenciadas da freguesia de S. José (Lisboa) foram convidadas e acompanhadas
ao Teatro Maria Matos;

•

27 crianças refugiadas, 10 idosos e 15 crianças deficientes foram acompanhadas aos Circos de Natal
de Lisboa e do Porto;

•

A campanha de recolha de roupa interna “Somar Para Dividir” voltou a angariar 10 toneladas de
roupa que foram entregues a 24 instituições de solidariedade social do Continente, Açores e Madeira.

Actualmente os CTT possuem uma bolsa de 245 voluntários que em 2008 fez 850 horas, metade deste
tempo em regime de voluntariado pessoal. Em 2008, foram aprovadas regras de voluntariado que
permitem aos voluntários inscritos a participação em iniciativas constantes do plano de voluntariado,
com cedência de tempo por parte da empresa até 16 horas por trabalhador.
No que respeita a donativos a empresa elegeu cerca de meia centena de projectos no montante
aproximado de 1,2M de euros (inclui apoio ao Centro de Desporto, Cultura e Recreio do Pessoal dos
Correios) para o desenvolvimento de acções de solidariedade social e de apoio a grupos carenciados ou
de risco. A política de patrocínios contempla três categorias de solicitações, as de natureza comercial, as
institucionais e as de responsabilidade social e tem dado prioridade a projectos associados à promoção da
cultura, da língua, do património, da saúde, do ensino e investigação, património, da identidade nacional
e da inovação.
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Como forma de comunicação/educação da comunidade, os CTT lançaram em 2008 emissões de selos,
etiquetas e outras peças, com o objectivo de a sensibilizar para matérias que se enquadram na área da
sustentabilidade e para a necessidade da sua integração nas acções de todos os dias, quer das empresas,
quer dos indivíduos, enquanto cidadãos. Assim, destacam-se os temas do Ano Internacional do Planeta
Terra, do Ano Polar Internacional, o Priôlo – Açores, o Direito da Criança à Educação e o Ano Europeu
do Diálogo Intercultural.

Destacam-se as acções mais significativas:
Solidariedade
•

Continuidade do protocolo da PayShop (empresa do Grupo) com 10 instituições – número em
expansão - aceitando donativos em dinheiro, dedutíveis no IRS, em 3 200 lojas no país, que se
convertem em bens necessários para apoiar crianças/adultos em risco;

•

Continuidade do Protocolo com a CAIS no projecto Abrigo;

•

Apoio na recolha de donativos da Cruz Vermelha Portuguesa;

•

Protocolo de cedência de 2 viaturas à Fundação do Gil;

•

Venda do Pirilampo Mágico nas estações de correio, pelo terceiro ano consecutivo, para
angariação de fundos – Fenacerci;

•

Envio de roupa para S. Tomé e Príncipe.

Integração social
•

A Comunidade Vida e Paz, o Gabinete de Apoio Social da Câmara Municipal Amadora, a Ajuda
de Mãe, o refúgio Aboim Ascensão usufruíram de donativos ou de portes de correio;

•

Donativos em dinheiro ou espécie: Hospital Fernando Fonseca, Associação das Colectividades do
Conselho de Lisboa para os III Jogos de Integração e inclusão social, União Humanitária dos
Doentes com Cancro;

•

Lançamento de dois produtos/acções - Brochura Filatélica e “Um Pixel pela UNICEF” - para
angariação de fundos para um programa da UNICEF cujo objectivo é a reabilitação de escolas em
Moçambique.
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Saúde e cidadania
•

Oferta de portes à Abraço;

•

Patrocínio da Revista Visão Braille e Associação dos Surdos da Guarda;

•

Donativo à Abraço – venda do livro “O Bicho da SIDA” que incluía um Bilhete-postal (BP) com o
selo meuselo, permitindo o envio do BP para a Abraço. Por cada BP recebido pela Abraço, os CTT
doaram a esta instituição € 0,10;

•

Também o selo da Abraço esteve na galeria de imagens meuselo. Por cada folha de selos da
Abraço vendida através do site, os CTT doaram 2 euros.

Mecenato desportivo
•

Patrocínio da Lisboa Bike Tour (organizada pelo Instituto da Droga e Toxicodependência e
Sportis);

•

8ª Maratona de Portugal de Deficientes Motores;

•

Apoio à atleta Sara Duarte, em equitação adaptada;

•

Corrida Mulher 5 km – A mulher e a Vida (cancro da mama);

•

Campeonato do Mundo de Ciclismo para deficientes.

Mecenato cultural
•

Patrocínio do site “Ciberdúvidas”

•

Patrocínio do “Grande Prémio de Poesia” da Associação Portuguesa de Escritores;

•

Patrocínio do 2º Congresso de Empreendedorismo Social;

•

Patrocínio da 3ª edição da Semana de Responsabilidade Social da Associação Portuguesa de Ética
Empresarial;

•

Patrocínio do 3º Fórum de Responsabilidade Social da Associação Industrial Portuguesa;

•

Financiamento de bolsas de estudo para o Colégio S. Tomás;

•

Patrocínio do Prémio de Melhor Aluno Finalista da Universidade de Aveiro.

Mecenato ambiental e biodiversidade
•

Patrocínio do Estudo “Índice ACGE – Alterações Climáticas e a Gestão de Empresas”, de 2007 ;

•

Contributo para a protecção do gado Asinino – Burro de Miranda e para a preservação das espécies
autóctones do Parque Ecológico do Funchal;

•

Manutenção dos protocolos com a Quercus para reflorestação como compensação de emissões de
CO2 e com o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade.

Relatório e Contas – 2008

291

CTT – Correios de Portugal, S.A.
Ajuda ao desenvolvimento
•

Organização e monitoria de acções de formação sobre qualidade, recursos humanos, gestão,
responsabilidade social e outros, a quadros de 11 operadores postais de PALOPs e da América
Latina;

Possibilidade de acesso de 150 desempregados de
longa duração ao CNO dos CTT (Lisboa)
Objectivo 2009

20 acções de formação gratuitas para
desempregados, em todo o pais
Operacionalização do modelo de patrocínios
contratualizados
Realização de pelo menos 4 acções de voluntariado

2.6 Trabalhadores
Os desafios que se colocam aos CTT, em particular no que concerne à melhoria da competitividade e da
produtividade, reforçaram a opção estratégica, iniciada em anos anteriores, de valorização, optimização,
reconhecimento e fomento da motivação do seu capital humano.

2.6.1 Caracterização dos activos humanos (empresa-mãe)
Durante 2008, o efectivo médio continuou a diminuir, não obstante o aumento do volume de admissões
(120) face a 2007 (18), em virtude das 323 saídas - 233 por aposentação/reforma, 70 por cessação de
contrato e 20 por falecimento. Estes valores originaram uma taxa de rotatividade dos trabalhadores
efectivos de 2,7%, com maior incidência nos trabalhadores masculinos, 1,7%, contra 0.9% nos
femininos. Não se disponibilizam valores relativos à taxa de rotatividade por faixa etária, por questões de
complexidade de cálculo.
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Figura 10 – Distribuição dos trabalhadores CTT (casa-mãe) por tipo de contrato e totais do Grupo em 31 de
Dezembro

Para fazer face à necessidade de fomentar a mobilidade e a flexibilidade que um grupo empresarial
requer, a empresa intensificou o recurso a pessoal, sobretudo de Quadros Superiores, cedido pelas
empresas participadas, ou a estas, pela casa-mãe. O número total de trabalhadores do Grupo manteve-se
estável e é presentemente superior a 15 000.
Não obstante uma ligeira melhoria, fruto do volume de admissões e de saídas, a média de idade mantémse elevada. Contudo, no que concerne a Carteiros, categoria profissional com maior peso relativo nos
CTT, esta variável é razoavelmente mais favorável (39,6 anos).

Tabela 8- Distribuição dos trabalhadores por idade e antiguidade (valores médios)
anos

2007

2008

Idade Média

42,5

42,0

Antiguidade Média

18,4

19,1

Para obter ganhos de competitividade e melhorar o serviço ao cliente, intensificou-se a política de
valorização do potencial humano, reforçando-se a exigência do 12º. ano de escolaridade mínima. Esta
opção estratégica vem contribuindo, a par de outras, para elevar o nível de qualificação do efectivo.
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Figura 11- Distribuição dos trabalhadores por nível de escolaridade

A maioria dos trabalhadores, 99,9%, realiza a sua prestação de serviço à empresa em regime de tempo
integral sobre todo o território nacional. Não se considerou necessário repartir o número de trabalhadores
por região pois estes não têm uma concentração significativamente maior nas grandes cidades uma vez
que a empresa presta serviço relevante em todo o território nacional (ver glossário).
A taxa global de absentismo, que inclui, nomeadamente, a doença, sinistralidade laboral, actividade em
estruturas representatativas de trabalhadores (Organizações Sindicais e Comissão de Trabalhadores),
ausências pelo estatuto de trabalhador estudante, greves, maternidade e outros motivos, foi de 7,7% em
2008. Esta taxa reflecte um crescimento de 0,4%, em relação ao ano transacto, fundamentalmente, por
influência do crescimento do motivo greves, dado que foi um ano em que se negociou o Acordo de
Empresa (AE), com profundas alterações em termos de flexibilidade e se introduziu o mérito como o
principal critério para as evoluções salariais. Deduzida a taxa devida a greve, em 2008, a taxa global
diminuiria para 7,1%, valor inferior ao de 2007. As principais causas continuam a ser as de doença, a
sinistralidade laboral, a actividade sindical e a maternidade.

Redução do absentismo para 7%
Objectivo 2009
Estudo de avaliação da satisfação dos trabalhadores
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2.6.2 Práticas laborais e de recrutamento e selecção
No domínio do desenvolvimento profissional de competências e comportamentos dos trabalhadores deuse continuidade ao programa Farol – Orientar para Desenvolver, um programa assente numa
metodologia de coaching, virado para o apoio às chefias operacionais na orientação e desenvolvimento
dos trabalhadores. Em 2008, o programa envolveu um total de 133 pessoas, 56 das quais chefias, e
cumpriu-se em 286 sessões de acompanhamento e follow-up.
Em matéria de recrutamento e de mobilidade, numa lógica de antecipação de necessidades operacionais e
de negócio, foi lançada uma campanha de recrutamento de âmbito nacional, cuja população alvo foram
os jovens com o 12º ano e com carta de motociclo. Neste processo foram efectuadas cerca de 1 100
provas de selecção.
No ano de 2008, foram efectuados cerca de 3 159 contratos/renovações a termo, que abrangeram 2 631
trabalhadores. A 31 de Dezembro, encontravam-se em situação de activo cerca de 824 trabalhadores
contratados a termo.
A empresa continuou a adoptar uma política de integração de estudantes finalistas que pretendem iniciar
a sua carreira profissional, em regime de estágio, contribuindo para a taxa de sucesso da empregabilidade
destes e simultaneamente para o reforço da articulação entre empresas e o sistema de ensino, em matéria
de qualificações e competências. Foram concedidos, em 2008, 11 estágios curriculares e 23 profissionais
e atribuídas bolsas de estágio profissional no montante superior a 68 mil euros.
Participou-se no Comité de Diálogo Social para o sector postal da União Europeia, que reúne
representantes dos sindicatos e dos operadores postais, cujo programa de trabalho inclui como temas a
evolução do sector postal, a formação e desenvolvimento de competências, a responsabilidade social, e a
prevenção de acidentes.

2.6.3 Gestão Integrada do capital humano
O aproveitamento do potencial humano interno ao Grupo CTT e o recurso a formas de prestação de
trabalho mais flexíveis e aderentes aos fluxos de tráfego continuaram, durante o exercício de 2008, a
fazer parte das principais linhas orientadoras da actuação em matéria da gestão dos recursos humanos.
Com o objectivo de optimizar a produtividade com recurso a potencial de trabalho interno,
recolocaram-se cerca de 100 trabalhadores em locais e funções onde a sua actividade pode, mais
eficazmente, ser rentabilizada. Com o mesmo objectivo, admitiram-se para o quadro permanente cerca de
120 trabalhadores, que beneficiaram da oportunidade prévia de demonstrar as suas competências através
de contratação a termo.
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Relativamente aos trabalhadores efectivos, a empresa observa prazos mínimos de aviso prévio, previstos
no Código do Trabalho para alterações ou mudanças estruturais orgânicas, a saber: transferências
definitivas decorrentes de mudanças totais ou parciais dos estabelecimentos – 30 dias; transferências
temporárias – 8 dias. O novo Acordo de Empresa (AE 2008) prevê 45 dias de antecedência para
transferências por conveniência de serviço. As alterações de horário de trabalho devem ser afixadas na
empresa com a antecedência de 7 dias, ou em caso de força maior a alteração deverá ser comunicada ao
trabalhador com a antecedência mínima de uma semana.
Avaliação de desempenho
Visando apoiar uma gestão por objectivos, a gestão do talento, o desenvolvimento das competências dos
trabalhadores e a política de compensação por mérito, o sistema de avaliação do desempenho abrangeu
todos os trabalhadores, visando a apreciação das competências e dos contributos individuais e das
equipas para os resultados.
O processo incluiu uma reunião/entrevista entre a chefia e o trabalhador para troca de informação sobre a
avaliação realizada, permitindo a inclusão de eventuais comentários do trabalhador.
Os suportes de avaliação foram alterados em 2008, ajustando-os mais adequadamente à natureza das
actividades desenvolvidas e ao enquadramento funcional. Para dirigentes e chefias de unidades com
“contratos de objectivos” (performance contract) foi introduzido um parâmetro quantitativo associado
aos resultados alcançados face aos objectivos estabelecidos e um outro qualitativo focalizado nas
competências profissionais demonstradas, ponderados para a obtenção da classificação final.
Foram realizadas várias sessões de formação de chefias sobre o sistema de avaliação de desempenho e
como conduzir a entrevista de avaliação de desempenho.
Remuneração
No quadro do novo Acordo de Empresa (AE2008) procedeu-se à integração dos trabalhadores nos vários
graus de qualificação e bandas salariais de referência, de acordo com a correspondente categoria e nível
profissionais. No sistema de progressão salarial foi introduzido o princípio do mérito combinado com o
tempo de serviço.
Prosseguiu-se, igualmente, como parte da política de motivação pelo reconhecimento do empenho e
contribuição para os resultados, com a valorização da componente variável da remuneração.
Além das comissões de vendas, foram atribuídos incentivos à produtividade e qualidade operacionais no
âmbito do programa “Ganhar a Qualidade” e efectuou-se uma distribuição de resultados aos
trabalhadores. No conjunto das duas medidas, mais de 11 800 trabalhadores foram abrangidos e atribuído
um montante de cerca de 8 milhões de euros.
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O incentivo "Ganhar a Qualidade totalizou um montante superior a 2,7 milhões de euros abrangendo
mais de 6 500 trabalhadores, enquanto os prémios de desempenho e distribuição de resultados
totalizaram um total de cerca de 5,3 milhões de euros abrangendo cerca de 10 200 trabalhadores.

Representação dos trabalhadores
Os trabalhadores vêem assegurada a sua comunicação com a gestão através de vários órgãos de
representação. A Comissão de Trabalhadores (CT) e as 71 Subcomissões de Trabalhadores exercem as
competências que lhes estão atribuídas por lei. Os CTT mantêm, como em anos anteriores, com a CT um
contacto permanente, concretizado em reuniões pontuais sempre que necessário e mensais ao mais alto
nível, com vista à abordagem de questões relacionadas com a prestação e condições de trabalho. Por
outro lado, em termos de informação, é-lhe enviada documentação de gestão relevante. Para assegurar e
garantir o desempenho das suas atribuições, a empresa proporciona instalações bem como os meios
materiais e técnicos necessários para esse efeito.
As estruturas de representação colectiva de trabalhadores (ERCT) exercem as competências que lhes
estão conferidas por lei, na defesa e promoção dos interesses socioprofissionais dos seus associados,
intervindo, nomeadamente, na celebração e revisão de convenções colectivas de trabalho (Acordo de
Empresa – AE).
Na sequência de um longo processo de diálogo e negociação com todos os sindicatos, abrangendo a
globalidade das matérias relativas à prestação do trabalho, foi outorgado, em 14 de Março de 2008, com
nove das associações sindicais, um novo Acordo de Empresa (AE 2008).
O novo AE entrou em vigor a 20/04/2008 e regulamentou de forma inovadora as condições e o modo de
prestação do trabalho, introduzindo o regime de adaptabilidade e maior flexibilidade na mobilidade
geográfica e funcional, um sistema de carreiras e de progressão salarial em que se evoluiu de um sistema
assente exclusivamente na antiguidade para progressões assentes no mérito aferido pelas avaliações de
desempenho e o princípio da representatividade na atribuição de créditos para actividade sindical
indexados à maior ou menor representatividade sindical.
Com o objectivo de ultrapassar o impasse negocial com as cinco associações sindicais que não aceitaram
o novo AE, o processo negocial prosseguiu, ao longo de 2008, com os procedimentos de conciliação,
mediação e arbitragem que se vieram a frustrar sem qualquer resultado, tendo-se operado a caducidade
do AE 2006 em 07/11/2008.
Em 31 de Dezembro de 2008, mais de 67,5% da população da empresa-mãe é abrangida pelo AE2008.
Para os restantes trabalhadores mantém-se aberta a possibilidade de, a todo o momento, aderirem
individualmente ao novo AE. Os restantes 32,5% têm as suas relações de trabalho regidas pelo

disposto no Código do Trabalho e respectiva Regulamentação Complementar.
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O ano de 2008 caracterizou-se por alguma conflitualidade laboral, traduzida na apresentação de 4 135
processos de reclamações e exposições individuais e na realização de 117 reuniões de trabalhadores
(plenários) e 48 greves, com os inevitáveis impactos em termos do normal funcionamento da actividade
do negócio, 13 das quais incidiram sobre a totalidade do período normal de trabalho diário e 35 sobre
parte do mesmo. De registar ainda a persistência de um pré-aviso de greve à realização de trabalho
suplementar nas áreas de distribuição e tratamento com pontuais consequências ao nível da performance
de serviço. Esta conflitualidade laboral traduziu-se numa taxa de absentismo de 0,6% por motivo de
greve, isto é, 0,5% superior à de 2007.
Os motivos alegados pelas ERCT para recurso às mesmas foram genericamente a contestação à proposta
e ao acordo a que se chegou com 9 das 14 associações sindicais, que deu corpo ao AE2008, a vigorar
desde Abril de 2008.
A empresa promoveu diversas iniciativas de informação e esclarecimento sobre o novo Acordo,
designadamente, através do envio duma cópia do texto integral daquele a cada um dos trabalhadores, da
criação dum endereço electrónico dedicado à colocação de dúvidas ou perguntas para resposta, bem
como de cartas, comunicados e reuniões de diálogo directo com os trabalhadores em vários locais de
trabalho.

Formação
O posicionamento da formação na cadeia de valor situa-se no plano estratégico, uma vez que é uma
função que actua como factor determinante para a sustentabilidade e a competitividade da empresa. Com
efeito,

contribui decisivamente para a melhoria das qualificações profissionais e académicas dos

trabalhadores, para a aquisição e desenvolvimento das suas competências pessoais e profissionais e para
o seu envolvimento, motivação e satisfação no trabalho.

Vectores de orientação
O plano de formação foi alinhado com os cinco objectivos estratégicos definidos para o Grupo CTT:
assegurar a prestação do serviço postal universal, promover o crescimento e manter a liderança nos
negócios core actuais, desenvolver novas áreas de negócio, gerar crescimento através da inovação e
assegurar o processo de liberalização dos serviços postais.
A formação integra as políticas de sustentabilidade da empresa, no seu pilar económico, ao contribuir
para o aumento da produtividade, no seu pilar ambiental, ao disseminar valores e ao difundir políticas e
boas práticas, e no seu pilar social, através do apoio a projectos e medidas que asseguram o cumprimento
das responsabilidades sociais da empresa.
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O apoio à implementação de projectos de inovação e desenvolvimento organizacional foi uma das
vertentes dominantes de actuação durante 2008. São exemplos a certificação de serviços e a acção de
formação “Distribuição em Melhor Forma”.
Intensificou-se a divulgação de publicações científicas e técnicas junto dos utilizadores, através da
difusão selectiva de informação, divulgação mensal de uma newsletter, exposições, divulgação de artigos
de revistas no Portal Corporativo, organização de bibliografias de acordo com os projectos formativos
mais estruturantes dentro da Empresa e realização de exposições temáticas locais.
Promoveu-se a disseminação do conhecimento, nomeadamente através da organização de conferências
internas, com recurso a vídeo-conferência. Estas iniciativas contribuem para a tomada de consciência dos
trabalhadores quanto à necessidade de formação ao longo da vida e para o desenvolvimento de hábitos de
auto-estudo, fundamentais para a melhoria dos níveis culturais e sociais dos trabalhadores.
Dos grupos-alvo, privilegiou-se a formação dirigida às chefias directas, designadamente ao nível das suas
competências técnicas, de gestão, de liderança e de promoção do desenvolvimento das suas equipas.
Paralelamente, elegeram-se como prioritários os trabalhadores das áreas operacionais e, no que se refere
a temáticas, mereceram especial atenção os domínios da relação com os clientes, procedimentos técnicos,
segurança e prevenção da sinistralidade, incluindo técnicas de condução defensiva.
Uma preocupação especial foi dedicada à qualidade da formação, através, entre outras, da melhor
qualificação dos formadores, do refinamento dos procedimentos de avaliação de eficácia da formação e
da renovação da acreditação como entidade formadora, junto da Direcção de Serviços de Qualidade e
Acreditação da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).
Com o intuito de adequar cada vez mais a organização das acções de formação às condições de
funcionamento dos serviços, desenvolveu-se um Programa de Formação à Distância (e-learning) e um
Programa de Formação em Local. Na formação em sala, procurou-se também reduzir a distância e o
tempo das deslocações, através da maior descentralização possível das acções.

Síntese da actividade desenvolvida
Realizaram-se 3 529 acções de formação com 27 468 participações e atingiu-se um volume de formação
de 187 253 horas no Grupo CTT.
Em relação ao ano anterior, houve um aumento no número de acções (52%), de participações (36%) e de
volume de formação (5%). A taxa de esforço subiu de 0,6% para 0,7%. Abrangeram-se 83% dos
trabalhadores, mais 17% que no ano anterior.
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Tabela 9– Média de horas de formação por categoria profissional/ano (casa-mãe)
Categorias Profissionais

Média de horas de
Formação

Quadro Superior

51h

Quadro Médio

55h

Distribuidores

5h

Atendedores

4h

Outros

15h

Os programas com maior impacto no desempenho junto dos clientes, no desenvolvimento dos
trabalhadores e no futuro da empresa foram os seguintes:
Formação de novos quadros licenciados para os estabelecimentos postais, completando-se o
programa para dotar a Rede de Serviço ao Cliente de um conjunto de assistentes de atendimento e
distribuição. O volume de formação foi de 2 546 horas.
Desenvolvimento das equipas das estações de correio e centros de distribuição postal – através do
qual as chefias e os seus colaboradores puderam melhorar o seu desempenho nos domínios técnico e de
gestão, garantindo a sua actualização profissional e o incremento da sua capacidade competitiva,
orientada para o cliente e para os resultados, em alinhamento com a estratégia da empresa. Com estes
objectivos, realizaram-se 87 acções que envolveram 1 043 participações, num total de 19 086 horas.
Reforço de competências comportamentais para chefias e quadros (assertividade e gestão de
conflitos, condução de reuniões, liderança e gestão de equipas, organização do trabalho e gestão do
tempo, técnicas de apresentação e teamwork). Nas 77 acções, houve 1 016 participações e um volume de
14 469 horas.
Gestão da Qualidade e Certificação (Normas ISO9001 e 14001, legislação ambiental e procedimentos
associados à certificação dos centros de distribuição, das estações de correio e dos centros operacionais
de tratamento e transportes) – garantiu-se a implementação de processos de certificação em todos os
domínios operacionais dos CTT, tendo por objectivo o reconhecimento externo da sua actividade
(certificação). Esta formação envolveu toda a cadeia hierárquica e todos os trabalhadores dos
estabelecimentos abrangidos, num total de 536 acções frequentadas por 5 672 trabalhadores, perfazendo
20 799,5 horas.
Projecto “Distribuição em melhor forma” que visou focar as equipas nos desafios da liberalização e
que abrangeu mais de 400 carteiros de 29 centros de distribuição postal.
Arranque do projecto “Para as operações em grande forma”, dirigido aos mais de mil trabalhadores
dos centros de operações, que visa antecipar as mudanças decorrentes da liberalização, através do
comprometimento das equipas, em torno de um conjunto de valores e de boas práticas.
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Ciclo de seminários temáticos - projecto de intervenção formativa, para jovens quadros, sobre questões
transversais ao Grupo, com o objectivo de dinamizar a partilha de ideias.
Conhecimento da empresa - programa dirigido a quadros técnicos e chefias das áreas de staff, destinado
a aprofundar os conhecimentos sobre o Grupo CTT, nos domínios estratégico e operacional (ciclo
operativo do correio e empresas do Grupo CTT). Envolveram 197 quadros superiores.
Sistemas de informação - formação dirigida, por um lado, ao desenvolvimento de competências técnicas
dos especialistas e, por outro, à eficiência dos utilizadores das aplicações informáticas de apoio
operacional e de gestão. Este programa cumpriu ainda os objectivos de favorecer a literacia informática
dos utilizadores das áreas operacionais e de melhorar o desempenho dos técnicos das áreas de staff.
Atingiram-se 2 423 participações num total de 22 210 horas.
Projecto para a melhoria do apoio ao cliente - teve como objectivo gerar um compromisso com a
excelência que capacite para os desafios da liberalização total do mercado postal. Representou 557 horas
de volume de formação e abrangeu 58 participantes.
Cooperação internacional, através do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos, do
Programa de formação no âmbito do Projecto SIGLO DE ANGOLA (automatização da rede de estações
de correio) e do Programa de Organização da Actividade Postal para países membros da União Postal das
Américas, Espanha e Portugal (UPAEP). Em 11 acções de formação, registaram-se 68 participações entre
quadros PALOP, UPAEP e CTT, num processo de partilha de conhecimento e enriquecimento mútuo.
Segurança e higiene no Trabalho, programa que abrangeu todos os sectores dos CTT, quer nos
domínios de prevenção e segurança, emergência, ergonomia e primeiros socorros, sinistralidade laboral,
formação dos Responsáveis de Protecção e Incêndios (RPI) e Segurança para Trabalhadores, quer através
da intervenção em áreas técnicas (condução defensiva, movimentação manual de cargas, movimentação
de tractores e empilhadoras). Realizaram-se 147 acções de formação com 1 983 participações e 11 073,5
horas.
Participação no Global Management Challenge, envolvendo 180 participantes, organizados em 17
equipas, uma das quais conquistou o 4.º lugar na final nacional.
Formação à Distância – procedeu-se à costumização aos CTT da plataforma Formare, contratualizada
à PTInovação, e concretizou-se a formação de e-tutores e a produção e difusão do curso piloto.

Em 2008, o principal objectivo do Centro Novas Oportunidades (CNO) consistiu em dar uma resposta
efectiva e oportuna à procura e às expectativas de reconhecimento, validação e certificação de
competências manifestadas, de forma muito expressiva, pelos trabalhadores do Grupo CTT durante os
anos de 2007 (ano em que foi iniciada, a nível nacional, a implementação do referencial de
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competências-chave para o secundário) e 2008: cerca de 200 inscrições no 3º ciclo do básico (9º ano) e
de 1 800 inscrições no secundário (12º ano).
O CNO, inteiramente auto-financiado, constitui mais um recurso colocado pela
Empresa ao serviço da qualificação e valorização pessoal e profissional dos
trabalhadores do Grupo CTT, traduzindo ao mesmo tempo a intenção da empresa
se associar e envolver, activamente, no esforço nacional de elevação das
qualificações da população activa portuguesa. Considerando o número de
trabalhadores certificados, e quem está com processo em curso, em diagnóstico e
encaminhamento, em processo de reconhecimento e validação ou transferidos para
outros CNO e encaminhados para outras ofertas formativas, o CNO dos CTT deu
resposta a cerca de 90% da procura ao nível do 3º ciclo do básico (9º ano) e de
80% ao nível do secundário (12º ano).

Desde a criação do CNO, em finais de 2004, o número de inscrições no processo de reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC) ultrapassou 2 350, o que equivale a cerca de 15% do
efectivo total actual do Grupo CTT.
Em 2008, obtiveram a certificação 140 trabalhadores, 95 ao nível do 3º ciclo do ensino básico e 45 ao
nível do ensino secundário. Para além destes, iniciaram processos de diagnóstico e encaminhamento ou
de reconhecimento e validação de competências 1 098 trabalhadores, 22 ao nível do 9º ano e 1 076 ao
nível do 12º ano.
Até ao final de 2008, foram certificados nas 15 localidades em que o CNO operou, um total de 458
trabalhadores, 413 no 3º ciclo do ensino básico (9º ano) e 45 no secundário (12º ano).

Aumento do volume de formação em 10%
Objectivo 2009

Aumento da validação de competências em
cerca de 80% (250 validações)

Carreira
No âmbito do AE2008 foram estabelecidas a missão e conteúdo funcional para as categorias
profissionais nele instituídas. Todos os trabalhadores abrangidos pelo AE2008 foram integrados naquelas
categorias profissionais com base na anterior classificação em termos de grupo e nível profissional.
No quadro dos processos organizacionais de certificação de qualidade foram elaborados os relevantes
perfis profissionais e de competências.
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Atracção e retenção
Os CTT têm procurado conduzir a sua actuação no sentido de dispor das pessoas com as competências
adequadas e devidamente motivadas. A satisfação no trabalho é uma condição indissociável do aumento
da produtividade e garante da sustentabilidade de uma empresa que actua em contexto de concorrência.
Com este posicionamento, a empresa tem pautado a sua actuação pelo desenvolvimento e valorização das
competências dos seus colaboradores.
Neste alinhamento, durante 2008, a empresa lançou um questionário para avaliação da motivação e
satisfação profissional dos quadros mais jovens do grupo CTT. Incidiu numa população de 260 Quadros
Superiores do Grupo CTT, mais recentemente admitidos, com o objectivo de medir, avaliar e identificar
os factores de satisfação e motivação para trabalhar no Grupo de empresas do universo CTT.

Regalias sociais
O Instituto de Obras Sociais (IOS) teve a sua génese em 1947 e tem por fim a protecção dos beneficiários
nos domínios dos cuidados de saúde – prevenção, tratamento e recuperação na doença – das prestações
por encargos familiares aos subscritores da Caixa Geral de Aposentações (CGA) – abono de família para
crianças e jovens, bonificação por deficiência, subsídio por frequência de estabelecimento de educação
especial, subsídio mensal vitalício, subsídio por assistência a terceira pessoa e subsídio de funeral – e da
acção social – apoio nas áreas da saúde mental, toxicodependência, alcoologia, terceira idade, integração
social, subsídio de estudos, subsídio de infantário, subsídio de amas, subsídio de aleitação e apoio à
carência económica.
Os benefícios encontram-se descritos no Regulamento de Obras Sociais, acordado com as estruturas de
representação colectiva de trabalhadores, em vigor desde Janeiro de 1997. Estes incluem: a protecção à
maternidade, em que as consultas e tratamentos de qualquer especialidade, cirurgias e assistência no
parto, entre outros, são comparticipadas integralmente; consultas de rastreio aos filhos dos trabalhadores
até aos 2 anos; consultas de desenvolvimento até aos 6 anos; e de estomatologia até aos 10 anos de idade.
Comparticipa, até aos montantes previstos nas tabelas convencionadas, nas despesas de saúde realizadas
fora da rede convencionada e nos tratamentos termais, próteses dentárias ou outras ligadas à saúde e
bem-estar dos beneficiários. Os beneficiários portadores de doença renal crónica, pelos encargos que a
mesma origina, têm comparticipação a 100% em todos os serviços dela decorrente. Os trabalhadores

das empresas do Grupo usufruem, quase todos, de um seguro de saúde (Multicare ou outro) que
permite a cobertura de todos os membros do agregado familiar.
Todos os benefícios referidos são assegurados à totalidade dos trabalhadores, quer em regime de tempo
inteiro, temporário ou a tempo parcial.
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Tendo como objectivo a promoção da saúde a Administração dos CTT decidiu adoptar, em finais de
2007, um vasto programa de acções de medicina preventiva e de diagnóstico precoce de doenças graves
dirigido aos seus trabalhadores. Assim, a partir de Janeiro de 2008:
-

os exames de medicina no trabalho, a realizar pelos trabalhadores com idade igual ou superior a 40
anos, passaram a incluir a análise do Colesterol Total, HDL, LDL e Triglicéridos;

-

os exames de medicina no trabalho, a realizar pelos trabalhadores do sexo masculino com idade
igual ou superior a 45 anos, passaram a incluir a análise ao PSA-Total Ag. Específico da Próstata;

-

está em execução o programa de informação e diagnóstico do cancro da mama “Faz parte do nosso
mundo promover a saúde e prevenir a doença”, dirigido a todas as trabalhadoras com idade entre
os 45 e os 64 anos.

Foram convidadas a aderir ao programa 1 904 trabalhadoras no activo. Responderam afirmativamente
591 trabalhadoras. Destas, 227 já realizaram o primeiro exame de despiste, Tendo sido detectado um
caso com resultado suspeito. As que não realizaram o primeiro exame, já o marcaram para 2009, ou
aguardam a conclusão do período (2 anos) aconselhável para a sua repetição.
Em 2008, o número total de actos de serviços de saúde foi superior a 1,8 milhões, repartindo-se por 10
106 prestadores das diversas especialidades. Em relação a 2007, registou-se um decréscimo de 11% em
termos globais, com base na redução do número de consultas, cirurgias e análises.

Crédito para beneficiários
No acto da utilização dos serviços de saúde, na rede convencionada, os beneficiários não realizam
quaisquer pagamentos. Os valores não comparticipados (da responsabilidade dos beneficiários) são pagos
mensalmente aos CTT. Este valor mensal nunca é superior ao correspondente a 5% do vencimento base
mais diuturnidades ou pensão, dando prioridade à amortização da dívida de serviços de saúde, face à
dívida em medicamentos a crédito.

Saúde e Bem-estar
Em 1997, entrou em vigor o actual Regulamento de Obras Sociais que permitiu a inscrição dos
trabalhadores subscritores da Segurança Social e familiares. Os titulares subscritores da CGA e filhos ou
equiparados com direito ao subsídio de abono de família, integram os “Beneficiários CGA “
Os titulares subscritores da Segurança Social e familiares, bem como, os familiares dos titulares
subscritores da CGA (cônjuges, ascendentes e filhos sem direito ao subsídio de abono de família)
integram os “Beneficiários SNS”.
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Nos últimos dez anos, (1998-2008) registaram-se menos 4 961 (-9,11%) beneficiários, correspondendo a
uma taxa de redução média anual de -0,91%, sendo 49 524 o total de beneficiários em 31 de Dezembro
de 2008.

19 624

29 900

Activos

Aposentados

Figura 12– Beneficiários do Plano de Saúde (49 524)

Os beneficiários contribuem para o Plano de Saúde através do pagamento de uma quota mensal que não
registou qualquer alteração em 2008. Assim:
Os beneficiários titulares – 1,5% do vencimento base mais diuturnidades ou pensão.
Os familiares aderentes – 1,5% ou 2%, dependendo do vencimento base mais diuturnidades ou pensão.
Em certas condições, quer os beneficiários titulares quer os familiares aderentes estão isentos do
pagamento da quota.
A acessibilidade dos beneficiários aos serviços de saúde é garantida por uma rede convencionada de
prestadores (médicos, enfermeiros, laboratórios, hospitais, clínicas privadas) e pela comparticipação nos
encargos de saúde, produtos de saúde e bem-estar e comparticipação medicamentosa, em
complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Serviços Regionais de Saúde (SRS).
Apesar do pagamento à rede convencionada ser da responsabilidade do Plano de Saúde do IOS (via
entidade gestora), o encargo é repartido, essencialmente, de acordo com a natureza dos serviços (rubrica)
e do regime dos beneficiários, como mostra o quadro seguinte:
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Tabela 10– Comparticipações dos serviços de saúde
Rubrica

CGA*

SNS***

Assistência Ambulatória

80%

80%

Serviços Hospitalares Privados

90%

90%

Comparticipação Medicamentosa**

Comparticipação = PVP - SNS beneficiário

60% do valor pago pelo
beneficiário

* CGA - Titulares Subscritores da Caixa Geral de Aposentações e filhos com direito a subsídio de abono de família
** - Para os CGA o encargo com medicamentos é no máximo 25% do PVP
*** SNS - Titulares Subscritores da Segurança Social, filhos e familiares não enquadrados nos CGA

Acção Social
Neste âmbito e decorrente da política de responsabilidade social seguida pela empresa, em particular na
óptica de implementação de práticas sociais, com base na caracterização da população beneficiária do
IOS, em particular da que, com frequência, recorre ao Serviço Social, foi dada continuidade às práticas e
metodologias desenvolvidas na implementação dessa política, intervindo ao nível do apoio psicossocial e
prestação de serviços, em particular a beneficiários idosos, crianças e jovens, em situações de
vulnerabilidade, pontuais, ou de razão estrutural.
A política de acção social foi concretizada através de apoios personalizados aos beneficiários do
IOS – trabalhadores, no activo, aposentados e respectiva família.

Tabela 11 – Áreas de intervenção do IOS
Casos em Seguimento

Visitas
Atendimentos
Domiciliárias p/ consultores
/ Instituições
(médicos)

Entrevistas

Contactos
Telefónicos

492

243

2.761

12

0

3.508

71

106

104

703

2

0

915

6

103

109

139

653

2

1

904

8

112

120

81

464

0

59

724

Toxicodependência

3

15

18

42

270

0

50

380

Alcoologia
PRA (Prog. Red.
Absentismo)

4

29

33

44

180

42

9

308

125

101

226

104

577

0

0

907

47

122

169

117

371

2

0

659

380

893

1.273

874

5.979

60

119

8.305

Área de Intervenção

Novos

Anos
Anteriores

Total

Idosos

152

340

Acção Social

35

Saúde Mental Adultos
Saúde Mental Infantil

Total
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Foram efectuadas 60 visitas, por assistentes sociais a beneficiários institucionalizados ou no domicílio,
por ausência de suporte familiar. Foi também garantido o pagamento do tele-alarme a 29 idosos, sistema
de tele–assistência, prestada pela Cruz Vermelha Portuguesa e considerada uma boa resposta para
minorar o isolamento do idoso, enquanto gerador de estabilidade e segurança. Estes aparelhos, quando
accionados, permitem uma ajuda rápida em situações de emergência
Assume, também, particular atenção o acompanhamento prestado a crianças e jovens, com doenças
crónicas ou portadoras de deficiência grave. A este nível é prestado apoio económico em particular na
atribuição e pagamento dos subsídios complementares das prestações familiares e na aquisição de ajudas
técnicas complementares, de forma a propiciarem a inclusão escolar e social.
A actividade desenvolvida traduziu-se em 8 305 incidências, decorrentes do acompanhamento prestado a 1 273
casos. Foram registados 380 novos casos, sendo que os restantes 893, são de acompanhamento recorrentes de anos
anteriores. A área de idosos é a que apresenta maior peso (39%), quer em termos de procura de serviços de forma
continuada, como em termos de apoios económicos, principalmente para atribuição de complementos no pagamento
dos lares e/ou internamentos em instituições de saúde e psiquiatria.

Com o objectivo de potenciar os recursos existentes, garantir a sustentabilidade e desenvolver novas
formas de promoção de qualidade de vida que não se esgotam no apoio económico, procurou-se
estabelecer parcerias com entidades diversas (IPSS, ARS, Misericórdias).
Os apoios económicos no total de 62 940,68 € foram essencialmente dirigidos para pagamento de lares,
prestação de apoio domiciliário, de equipamento de tele-alarme, complemento de pensões degradadas,
ensino especial e aquisição de equipamentos técnicos complementares, nos casos de portadores de
alguma deficiência. Em 2008 foi iniciado o acompanhamento psicológico e médico, no caso de
trabalhadores vítimas de assaltos, com violência, no local de trabalho.
Foi ainda dada continuidade à colaboração no programa de redução do absentismo desenvolvido pela
empresa. A intervenção das assistentes sociais focalizou-se na realização de entrevistas para identificar e
actuar a nível das causas e motivações do absentismo.

Medicina no trabalho
Os CTT disponibilizam serviços de medicina do trabalho a todos os seus trabalhadores, qualquer que seja
o vínculo laboral. A prestação de serviços é feita nos termos da legislação em vigor e assenta na
promoção e equilíbrio entre os factores de capacidade física, psicológica e psicossocial dos trabalhadores
e o meio em que se desenvolvem as actividades.
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As rotinas médicas ajustam-se às condições de trabalho, idade dos trabalhadores e dividem-se entre
periódicas e ocasionais.
• Periódicas
- de dois em dois anos, para trabalhadores com idade inferior a 50 anos;
- todos os anos, para trabalhadores com 50 anos ou mais;
- todos os anos, para trabalhadores expostos a riscos;
- exames a trabalhadores, por alteração patológica susceptível de ser agravada pelo trabalho.
• Ocasionais
- sempre que sejam identificadas situações que carecem de avaliação.
Em 2008 foram efectuados 9 117 exames médicos envolvendo um custo de 1,04 milhões de euros.
Apoio a organizações de trabalhadores
Os CTT apoiam também organizações de trabalhadores do Grupo que promovem a ocupação de tempos
livres para os associados e respectivas famílias. O Centro de Desporto, Cultura e Recreio (CDCR) do
Pessoal dos CTT, tem mais de 60 anos de existência e cerca de 11 mil associados, entre pessoal no activo
e aposentado ou reformado. A empresa, para além do apoio logístico, tem suportado cerca de 80% dos
seus encargos correntes.
Os CTT prestam igualmente apoios materiais a outras instituições parassociais, nomeadamente, na
cedência de instalações para a sede desenvolvimento das actividades associativas. Entre elas, estão a
CDA - Casa do Aposentado dos Correios e das Telecomunicações, a ANAP – Associação Nacional dos
Aposentados dos Correios e Telecomunicações de Portugal, a Associação Nacional de Chefes de Estação
e a Liga dos Amigos do antigo Museu dos CTT. Pela história associada à das comunicações, não apenas
as veiculadas por via postal, merece destaque o “Porvir da Família Telégrafo Postal”, um arcano das
instituições assistenciais mutualistas (lutuosa), fundada nos tempos da 1ª República, actualmente com
cerca de 16 500 sócios.
Prevenção e Segurança
Neste ano ocorreram 885 acidentes de trabalho (valor da casa-mãe - as empresas do Grupo registaram
193 acidentes e 462 dias perdidos), correspondendo a um aumento de 4% em relação a 2007, sendo as
tipologias mais frequentes os acidentes de viação com veículos de duas rodas (44%), seguidas de quedas
e de movimentos em falso, resultantes de esforços resultantes de manipulação de cargas e de movimentos
repetitivos.

308

Relatório e Contas – 2008

CTT – Correios de Portugal, S.A.
Relativamente à ocorrência de acidentes/lesões1 (647) com incapacidade temporária absoluta que reflecte
uma taxa normalizada de incidência de lesões de 6 (standard GRI – correspondente a 100 trabalhadores
equivalentes a tempo inteiro), mais 0,4 que em 2007, e um consequente aumento de 7% (1 609 dias) no
número total de dias perdidos de ausência por acidente (24 765 versus 23 543 em 2007), dos quais
17 035 são dias de trabalho, o que corresponde a uma taxa de dias perdidos de 225 (standard GRI). Esta
abrange todos os dias do ano, incluindo fins-de-semana e feriados e são contabilizados a partir do dia
seguinte ao acidente. Do mesmo modo, verifica-se que a média de dias de ausência por acidente revela
um aumento de um dia em relação a 2007 (38,28 contra 37,19), justificado pelo aumento do rácio entre o
total de dias perdidos por acidente e o total de acidentes que originaram ausência ao trabalho igual ou
superior a um dia.
A empresa tem investido fortemente na análise e prevenção dos acidentes de trabalho, no sentido de
facilitar o direccionamento de acções correctivas, uma prioridade da gestão que decorre do peso deste
indicador, pois representa mais de 10% do absentismo global
Registaram-se em 2008 o mesmo número de acidentes mortais que no ano anterior (2 óbitos), ambos
resultantes de acidentes de viação, um com veículo próprio de 2 rodas, que foi atingido por um objecto
que caiu de um camião, o outro com viatura que embateu contra um camião de transporte de areia.
Foram qualificadas pelo Centro Nacional de Prevenção Contra os Riscos Profissionais, 3 doenças
ocupacionais do foro músculo-esquelético. Duas ocorreram com trabalhadores do atendimento e uma
com um trabalhador do tratamento.

Medidas de prevenção e redução de acidentes
•

Publicação de 24 newsletters sobre segurança e a prevenção de acidentes de trabalho nas suas mais diversas
formas, com especial ênfase na segurança rodoviária.

•

Formação em sala a chefias e trabalhadores sobre higiene e segurança no trabalho com especial enfoque nos
riscos a que os trabalhadores estão mais expostos nas suas funções e como os prevenir.

•

Formação/informação in loco nos estabelecimento que registavam a sinistralidade mais elevada em 2007 e
2008, sobre as principais formas de acidente ocorridas e respectivas medidas de prevenção (40 acções).

•

Divulgação de material informativo para a correcta utilização de alguns equipamentos de trabalho,
nomeadamente os veículos de 2 rodas tipo "scooter" da Piaggio.

•

Análise de acidentes de trabalho graves e mortais com vista à identificação de causas e medidas de prevenção a
aplicar.

•

Preparação de medidas que visam a melhoria das condições de segurança no trabalho, nomeadamente calçado
de segurança em algumas funções, vestuário com melhor visibilidade e equipamento de distribuição mais seguro
e ergonómico.

•

Colocação de equipamento de apoio a manobras (câmara à retaguarda, luz de apoio à atrelagem e espelhos
retrovisores com maior ângulo de visão) nos camiões.

1

Nesta contabilização são incluídas todas as lesões com ausências iguais ou superiores a um dia, desde que sejam participadas como acidente.
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No âmbito da adesão ao projecto da Carta Europeia de Segurança Rodoviária, realizaram-se 62 acções de
formação em segurança rodoviária – condução defensiva – abrangendo 357 trabalhadores que conduzem
regularmente ciclomotores, veículos ligeiros e pesados ao serviço da empresa.

Queremos zero acidentes!
Da dezena de variáveis que integram o performance contract das estações de correio e centros de distribuição postal
faz parte a respectiva performance de sinistralidade, com uma ponderação de 10% no score total.
Mensalmente os resultados, a nível local, em matéria de acidentes, à semelhança dos de outras variáveis-chave de
gestão da unidade em causa, são apresentados num painel, afixado em local bem visível e acessível a todos os
trabalhadores.
Esta é uma ferramenta poderosa de sensibilização das equipas para a importância da prevenção do risco laboral. Os
respectivos resultados fazem parte dos parâmetros da avaliação de desempenho (atribuição de pontos de acordo com
a incidência de acidentes ocorridos) e são tidos em consideração na atribuição de prémios aos trabalhadores.

De acordo com o plano de acções estabelecido, a PT-ACS efectuou a avaliação das condições de
trabalho/riscos em 315 estabelecimentos/locais de trabalho, tendo cumprido na totalidade as visitas
previstas. Neste âmbito efectuou-se a revisão do modelo de relatório, com vista a um tratamento mais
eficiente das situações identificadas, em prática desde meados de 2008.
Nesta matéria, foram multiplicados contactos e esforços com a PT-ACS para a melhoria contínua do
serviço prestado nas diversas vertentes contratualizadas, assim como com os clientes internos para a
resolução de problemas identificados.
Pela terceira vez consecutiva, fez-se uma consulta aos trabalhadores sobre questões de higiene, segurança
e ergonomia relativas à satisfação sobre a formação e informação na matéria, os riscos de acidentes e as
medidas preventivas para a melhoria das condições de trabalho. Obtiveram-se respostas de 10 592 (75%)
trabalhadores, correspondentes a 72% dos estabelecimentos/serviços. O balanço dos resultados permitiu
concluir que cerca de 68% dos trabalhadores consideram-se satisfeitos com as condições de trabalho. Um
dos aspectos mais apreciados refere-se à divulgação da newsletter, sendo a principal necessidade
referida, a de mais formação sobre higiene e segurança.

Incremento das acções de formação local
Redução do número de acidentes mortais para 0
Objectivo 2009

Redução do número de acidentes laborais em 4%
Alargamento da certificação em H&S a outras
unidades
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2.6.4 Reporting social
A empresa orienta os seus actos pelo respeito, 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.

Como empresa sensível às questões associadas a valores como os da igualdade de oportunidades,
designadamente a do género, esta tem vindo a diluir a preferência por um dos géneros consoante as
funções a desempenhar, verificando-se que em 2008 o peso do sexo feminino aumentou ligeiramente
relativamente ao masculino, no universo de trabalhadores, continuando no entanto esta população a ser
largamente maioritária (65%).
A empresa elaborou um projecto para conceber e implementar um plano para a igualdade de género nos
CTT, a desenvolver nos anos de 2009 e 2010, que inclui a análise de indicadores e actualização do
diagnóstico de necessidades, em matéria de conciliação da vida familiar com a vida profissional;
aprofundamento do mesmo em relação à igualdade de género; desenvolvimento de competências
internas, para o acompanhamento de questões na matéria; intercâmbio com outros operadores postais
europeus; sessões de sensibilização, informação e debate para actores chave; grupos piloto na
experimentação de novas práticas de organização do tempo de trabalho. Este projecto foi alvo de
candidatura ao eixo 7 – Igualdade do Género do POPH – Programa Operacional do Potencial Humano do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN); a candidatura foi aprovada em Novembro de 2008 e
o projecto está em curso.

Tabela 12– Trabalhadores por género
Trabalhadores
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2007

2008

Feminino

33,8

34,6

Masculino

66,2

65,4
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5 872
6 000

n.º trabalhadores

5 000
4 000

2 708
3 000

Masculino
1 980

Feminino
1 371

2 000

759
1 000

480

0
<30 anos

De 30 a 50 anos

>50 anos

Faixa etária

Figura 13– Distribuição dos trabalhadores por género e faixa etária

No que diz respeito à caracterização dos trabalhadores por faixa etária, o intervalo de idade dos 30 aos 50
anos é o que apresenta maior concentração, tanto do género feminino, como masculino, com maior
incidência para os homens (idade média global da empresa – 42 anos).
Pela figura seguinte verifica-se que a maioria dos trabalhadores se insere na função de distribuição, sendo
a maioria do género masculino. A segunda maior categoria é a do atendimento em que a tendência se
inverte, pois são as mulheres que habitualmente desempenham este tipo de função. Neste momento, na
categoria de quadros superiores, há uma quase paridade numérica entre os dois sexos. Todavia, com base
na Figura 13, verifica-se que os cargos de chefia são ocupados maioritariamente por homens.
Feminino

Masculino
Distribuição
17%

Atendimento
48%

Outros
grupos
20%

Quadros
médios
3%

Atendimento
10%

Quadros
superiores
6%

Outros
grupos
18%

Quadros
médios
4%

Distribuição
63%

Quadros
superiores
11%

Figura 14- Distribuição dos trabalhadores por género e categoria profissional
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Nesta matéria, observa-se, no entanto, uma alteração nos últimos dois anos. Apesar de os responsáveis
pelos órgãos de chefia serem predominantemente homens (Figura 13) - no caso do Conselho de
Administração são totalmente do sexo masculino - constata-se que, ao nível das 1ªas linhas, houve um
aumento do peso e do número de gestoras femininas. A gestão de 2ªs linhas apresenta a mesma tendência,
embora com diferenças menos sensíveis. Relativamente às faixas etárias dos cinco elementos de
administração, deverá consultar-se o Anexo I do R&C 2007.
100,0%

100,0%
83,3%

69,6%
63,0%

63,8%

37,0%
30,4%

36,2%
16,7%

2008
Homens

2ª linha
Gestão de topo

0,0%
2007

1ª linha

2007

0,0%
2008

Mulheres

Figura 15- Chefias por género

O número de trabalhadores estrangeiros que presta serviço na empresa (55) mais que duplicou em relação
a 2007, na linha da multiculturalidade crescente da sociedade portuguesa
A empresa tem vindo a apoiar políticas de criação de emprego para pessoas com deficiência e a
introduzir medidas de apoio aos trabalhadores que por motivos de saúde apresentam algumas restrições
(parciais ou totais) ao exercício das suas funções. No caso dos efectivos em situação de grande doença
(53 casos), verificou-se um aumento de 32,5% em relação a 2007. No que se refere aos trabalhadores
portadores de deficiência ou com incapacidade permanente, estes perfazem o número de 160 e 33
respectivamente.
A empresa tem procurado introduzir medidas de adequação dos postos de trabalho em termos funcionais
e organizativos, para que cada trabalhador possa contribuir de forma produtiva e inclusiva, de acordo
com as respectivas restrições, para o normal desempenho das suas funções. Neste âmbito foi assinado um
protocolo com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista a participar na
promoção da empregabilidade de pessoas com deficiência, designadamente através da celebração de
contratos de prestação de serviços, da realização de estágios profissionais e da contratação.
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Deu-se continuidade e reformulou-se o protocolo com a CERCI Lisboa para ocupação profissional de
pessoas com deficiência mental no quadro da prestação de serviços na “Casa das Malas” do Centro
Operacional de Correspondências do Sul e na Administração de Pessoal.

3.

Relação com o ambiente

3.1 Política de gestão ambiental
O facto de os CTT actuarem no sector de serviços e de terem uma reduzida incorporação material de
consumos intermédios e finais no seu processo de fornecimento, torna-os ambientalmente pouco
agressivos.
Estando o grosso da actividade da empresa concentrada na recolha, tratamento, transporte e distribuição
de objectos postais, mediante redes de plataformas logísticas, é natural que a maioria das suas emissões
de GEE estejam associadas ao transporte, rodoviário e aéreo. O elevado peso da electricidade nos
consumos energéticos explica-se pela dimensão do parque imobiliário operado pelos Correios, cerca de 1
200 edifícios espalhados pelo país.
A política de ambiente, aprovada em 2007, constitui um referencial para a actividade da empresa, na sua
totalidade. Através desta política, os CTT assumem a componente ambiental como parte integrante da
sua estratégia e prática de negócio. Serve como enquadramento para todas as acções a desenvolver na
organização, estando os compromissos ambientais sempre presentes em qualquer decisão da empresa. A
existência de uma política de ambiente cria espírito de coesão, promove a coordenação integrada da
actuação de todos os colaboradores e potencia a cidadania responsável, desde o topo à base.
A política de ambiente assenta em três pilares fundamentais: prevenção da poluição, cumprimento da
legislação e comunicação e divulgação a todas as partes interessadas, e promove o respeito pelo
ambiente, em geral, prevenindo e minimizando os efeitos nefastos da actividade dos CTT.
No final de 2007 e início de 2008, assistiu-se a um intenso programa de mobilização interna que visou
sensibilizar os cerca de 16 mil trabalhadores CTT para as questões ambientais e de divulgação da política
de ambiente, de forma a dar a conhecer os princípios e prioridades estratégicas da empresa, em matéria
de ambiente, a todos os trabalhadores e outras partes interessadas. Posteriormente foi enviada a uma
trintena de fornecedores críticos no âmbito dos projectos de certificação ambiental em curso e está
também disponível em http://www2.ctt.pt/fewcm/wcmservlet/ctt/grupo_ctt/respsocial/politica_ambiente.html.
O processo de divulgação acompanhou toda a cadeia hierárquica, através de reuniões realizadas
internamente em cascata, desde as Direcções a sessões de divulgação pelas chefias às equipas locais.
Foi elaborado um conjunto de peças de comunicação para suporte à divulgação: 1700 cartazes em
material reciclado com os princípios de conduta empresarial que sustentam a política de ambiente dos
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Correios, posteriormente afixados em local visível em todas as unidades operacionais, carta do
Presidente do Conselho de Administração que foi divulgada a todos os trabalhadores e publicação de um
artigo na edição de Janeiro da revista "Aposta". Foram também entregues às chefias peças para apoio à
tarefa de sensibilizar os trabalhadores para uma mudança de comportamentos que permita incorporar
melhores práticas ambientais, efectuada em sessões internas realizadas com as equipas.
Enquadrada na divulgação da política de ambiente, promoveu-se uma iniciativa ambiental em todas as
estações de correio, centros de distribuição postal e centros operacionais de correio do país, com vista à
racionalização dos consumos de água e de electricidade nesses edifícios e quantificação dos benefícios
decorrentes da mesma. Num total de 404 edifícios que participaram na iniciativa, verificou-se uma
redução de 1% no consumo de água e uma redução de 5% no consumo de electricidade no período de
uma semana, em comparação com os consumos verificados na semana anterior, para o total destes
edifícios.
3.1.1 Análise de impactos ambientais dos produtos e serviços produzidos pela empresa
Os impactes do sector postal no ambiente estão principalmente relacionados com as suas actividades
operacionais, sendo que os impactes ambientais mais significativos da actividade do Grupo CTT advêm
essencialmente de:
•

depleção de recursos energéticos de origem fóssil através do consumo de carburantes e de
electricidade;

•

alterações climáticas e depleção da camada do ozono, decorrentes da emissão de gases com
efeito de estufa produzidos pela actividade;

•

impactes essencialmente indirectos associados ao consumo de recursos naturais (principalmente
pelo consumo de papel);

•

produção de resíduos nos edifícios;

•

emissão de ruído.

A análise destas variáveis ambientais será abordada no título de reporting ambiental (3.2).

3.1.2 Definição de standards ambientais para fornecedores e parceiros
Política de Compras ecológicas
Conforme mencionado no Capítulo Fornecedores (ponto 2.2.2) foram introduzidas cláusulas ambientais
nos cadernos de encargos dos processos de compra, que incluem:
•

Apresentação de Certificação Ambiental NP EN ISO 14001;
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•

Declaração do candidato, sob compromisso de honra, referindo que não foi objecto de aplicação
de coimas e/ou de sanções não monetárias por incumprimento das leis e regulamentos
ambientais;

•

Apresentação de descrição sumária dos procedimentos inerentes à Gestão ambiental (planos de
formação e iniciativas para mitigar os impactes ambientais associados à prestação do serviço).

Nesse contexto, sistematizou-se também a utilização de critérios ambientais na selecção de fornecedores.
Decorrente deste processo, os resultados obtidos em 2 indicadores, que reflectem a extensão da
introdução dos referidos critérios ambientais nos processos de compra, dão conta dos progressos obtidos
no primeiro ano de aplicação, 2008:
•

ICPEco1 = 13,6%, cujo objectivo para 2008 era de 15%

•

ICPEco2 = 39,5%, cujo objectivo de 2008 era de 15%

Onde:
ICPEco1 = (Número de procedimentos pré-contratuais com critérios ambientais)*100/(Número total de
procedimentos pré-contratuais);
ICPEco2 = (Valor dos contratos com critérios ambientais)*100/(Valor total dos contratos celebrados).
Salienta-se que dos 756 processos de compra concluídos com adjudicação (os quais não incluem os
processos de renegociação/renovação de contratos), existem alguns em que os critérios ambientais não
têm aplicação, tais como:
•

Processos de baixo valor comercial e pequenas quantidades (normalmente compras pontuais para
satisfazer pedidos urgentes);

•

Processos de consulta para serviços de formação, consultoria.

3.1.3 Identificação de objectivos/metas ambientais
Os CTT assumem compromissos claros em termos da melhoria continuada do seu sistema de reporting
ambiental, da implementação gradual de sistemas estruturados de gestão ambiental nas áreas
ambientalmente mais sensíveis, do esforço de melhoria do desempenho ambiental nas vertentes da
eficiência energética da frota automóvel e do parque imobiliário, da redução de emissões, da gestão de
resíduos e da redução de consumos.
As metas genéricas encontram-se mencionadas no capítulo 5. deste Relatório, são válidas para todas as
empresas do Grupo e estão transpostas para os sistemas de gestão existentes.
3.1.4 Certificação ambiental segundo as normas internacionais
Em finais de 2007 iniciou-se o processo de implementação de Sistemas de Gestão Integrados em
Qualidade e Ambiente nas duas maiores unidades operacionais do país, o centro operacional de correio
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do Norte (COC-N) e para as operações de transporte do centro operacional de correio do Sul (COC-S),
com vista à certificação de acordo com as Normas NP EN ISO 9001:2008 e NP EN ISO 14001:2004. O
ano de 2008 foi de implementação e realização de auditorias, internas e externas aos sistemas, prevendose obter a certificação em 2009. Os Sistemas de Gestão Integrados em Qualidade e Ambiente
apresentam-se como um programa estratégico vital para a competitividade da empresa, de forma a obter o
máximo benefício para clientes, trabalhadores e fornecedores.
Em 2008, no decorrer dos processos de implementação dos Sistemas de Gestão Integrados em Qualidade
e Ambiente do COC-S e COC-N, foram identificadas situações de não conformidade ambiental que
foram posteriormente analisadas, corrigidas e verificada a eficácia das medidas de correcção tomadas. Na
sua generalidade, as não conformidades ambientais foram detectadas em âmbito de auditorias realizadas
aos sistemas de gestão e decorrentes da verificação da conformidade legal em matéria de ambiente, nos
dois complexos.
As não conformidades detectadas estão associadas, maioritariamente, às seguintes temáticas: resíduos,
emissões gasosas por fontes fixas (chaminés), requisitos dos sistemas de gestão energéticos, gases
deplectores da camada do ozono e gases fluorados com efeito de estufa, fichas de dados de segurança e
rotulagem de produtos químicos, situações de emergência ambiental, ruído e licenciamentos ambientais.
Neste sentido, foram implementadas, entre outras, as seguintes acções correctivas:
•

Implementação de sistemas de gestão de resíduos locais e sensibilização dos trabalhadores para
boas práticas nesta matéria;

•

Obtenção de licenciamento simplificado para armazenagem de resíduos no COC-S;

•

Realização de medições de ruído para o exterior para cada uma das instalações e implementação
de planos de acção de redução das emissões sonoras;

•

Quantificação dos consumos energéticos dos dois complexos, realização de auditorias
energéticas e elaboração de Planos de Racionalização dos Consumos de Energia;

•

Implementação de metodologias de preparação para situações de emergência ambiental (ex.:
derrames, incêndios, etc.), sensibilização dos trabalhadores e implementação dos planos de
simulacros associados;

•

Licenciamentos de bomba de combustível e dos reservatórios de ar comprimido.

No âmbito dos sistemas de gestão implementados foram definidas e implementadas metodologias de
detecção, tratamento e correcção de situações de não conformidade ambiental, como as mencionadas
anteriormente.

Obtenção de certificações integradas
Objectivo 2009
Objectivo
2009

(ISO 9001 e ISO 14001)

Alargamento de certificações a outras unidades
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3.2 Monitorização do atingimento das metas estabelecidas e análise das tendências de
evolução/reporting ambiental
3.2.1 CTT (empresa-mãe)
Energia
O consumo de electricidade da rede pública pelos CTT, em 2008, foi estimado em 45 339 676 kWh,
correspondendo a 163 222,83GJ1.
Em 2008, a frota CTT2 registou um consumo total de combustíveis de 5 748 908 litros, equivalente ao
consumo de 212 281,51GJ3. No caso do transporte aéreo de mercadorias e em viagens de negócio, foram
também contabilizadas as emissões.
O consumo de energia proveniente do gás natural, pelos centros operacionais de correio do Norte e do
Sul e pelo edifício central da Trindade no Porto, foi de 234 633m3, equivalente a 8 376,40GJ4, no ano de
2008.
Tabela 13 - Consumo de Energia
GJ

2006

2007

2008

∆% 07/08

Consumo total de Electricidade

179 270

175 896,84

163 222,83

- 7,2

Consumo total de Combustíveis

198 096

212 661,96

212 281,51

- 0,2

n.d.

7 879,10

8 376,40

6,3

Consumo total de Gás Natural

Dada a dimensão e dispersão do parque imobiliário operado pelos CTT, não foi ainda possível em 2008
apresentar os consumos eléctricos tal como recolhidos da fonte, expressos em unidades físicas (KW/h).
Consequentemente, foi utilizada a mesma metodologia de cálculo do ano anterior, que consiste em
calcular os consumos com base nos valores de custo, fornecidos pelo sistema contabilístico da empresa,
convertidos com recurso ao preço médio do KW/h indicado pelo fornecedor (EDP).
A redução de consumo verificada (7,2%), corresponde a 12 674GJ e reflecte as medidas de
racionalização de energia, apresentadas de seguida.

1
Valor estimado utilizando o factor de conversão da ferramenta de cálculo Indirect CO2 emissions from the consumption of purchased
electricity, heat, and/or steam da Global Reporting Initiative
2
Não inclui viaturas sub-contratadas; estas serão incorporadas em futuros relatórios
3
Valor estimado com base no poder calorífico indicado no documento Calculating CO2 Emissions from Mobile Source da GHG Protocol
Initiative para os vários combustíveis utilizados pela frota e nos respectivos consumos
4
Valor estimado com base no poder calorífico indicado no documento Calculation Tool for Direct Emissions from Stationary Combustion da
GHG Protocol Initiative
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Para alguns edifícios centrais, foi antecipada a hora de fecho da luz nos corredores, redução do número
de lâmpadas por armadura, substituição das lâmpadas incandescentes por económicas e colocação de
células nos WC.
Seguindo as directivas dadas pela empresa, os trabalhadores foram sensibilizados para a redução do
consumo de energia (desligar os interruptores sempre que não estão nos gabinetes). Foi solicitado aos
gestores dos edifícios, a calafetagem de janelas para se evitar a utilização permanente do ar
condicionado.
A nível de projectos de especialidades envolvendo consumos energéticos a cargo da Direcção
Manutenção, Obras e Património Imobiliário da Empresa, está estipulada a utilização de equipamentos
com elevada eficiência e baixos consumos, seja a nível de ar condicionado (tratamento ambiente), pela
utilização de sistemas de comando centralizado (quer horário, quer por termostato de controlo) e ainda,
preferencialmente, por unidades centrais com bomba de calor (não utilizando resistências eléctricas), seja
a nível de equipamentos de iluminação, pela utilização de lâmpadas de elevada eficiência de nova
geração e uso preferencial de balastros electrónicos, bem como de difusores corpusculares de elevado
rendimento nas armaduras a instalar de novo.
Igualmente as especificações existentes para os prestadores dos serviços de manutenção destes
equipamentos privilegiam as acções correctivas de consumos, quer pela afinação periódica dos
termostatos e órgãos de comando, quer pela limpeza de filtros, bem como de eliminação de consumos
inúteis por substituição de equipamentos obsoletos ou que apresentem evidentes sinais de ineficiência
energética.
No geral, as centenas de intervenções realizadas em 2008 em imóveis da empresa, tiveram como
enquadramento o desenvolvimento sustentável da actividade prestada pelos CTT, incorporando as
vertentes económicas (menor custo), ambientais (menores consumos energéticos) e sociais (melhoria das
condições de trabalho e atendimento dos clientes).
Foram realizados trabalhos de remodelação, reinstalação, conservação e manutenção de imóveis da
empresa em 2008, num montante de cerca de 7 milhões de euros, com particular incidência nas vertentes
de iluminação (iluminação natural, clarabóias, armaduras de alto rendimento, balastros electrónicos) e
climatização (montagem de tectos falsos, reposicionamento de condutas de tratamento ambiente,
sistemas centralizados de climatização por bomba de calor).
De uma amostra de um conjunto destas intervenções concretizadas em 2008, estimaram-se poupanças
anuais na ordem de 15% e uma diminuição de consumos, por edifício intervencionado, na ordem dos
20 000KWh/ano.
Para os centros operacionais, que são os maiores consumidores de energia de entre os edifícios CTT, a
promoção da eficiência energética foi também uma preocupação da empresa, tendo sido implementadas
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diversas medidas neste âmbito: utilização de detectores crepusculares na iluminação de exterior;
campanhas de sensibilização para a poupança de energia – 3 cliques (desligar interruptores no final do
dia de trabalho); auditoria energética ao edifício de Cabo Ruivo e elaboração dos planos de
racionalização dos consumos de energia (PREn) com as medidas de racionalização de consumos;
lançamento de concurso para fornecimento de nova central térmica em Cabo Ruivo; substituição gradual
do respectivo sistema de iluminação; manutenção preventiva e curativa de equipamentos com gases
refrigerantes; e monitorização dos consumos de electricidade, gás natural e combustíveis.
O consumo anual de combustíveis pela frota manteve-se aproximadamente constante de 2007 para 2008,
apesar de ter aumentado a actividade em 2008 (3%), o que se traduz num aumento de eficiência da frota.
Tabela 14 - Variação do consumo médio da frota
Unidade: l/100 kms

2004

2005

2006

2007

2008

Consumo médio da frota

9,91

10,13

9,19

9,46

9,17

O aumento de eficiência verificado, 3,3%, traduz o resultado obtido pela implementação de várias
medidas de racionalização em 2008, tais como: renovação da frota (ver ponto do Relatório dedicado à
frota); optimização de percursos das ligações postais; formação dos trabalhadores em condução ecológica
e defensiva (ver detalhe em 2.6 Trabalhadores – Formação); controlo e monitorização.
O esforço de centralização e tratamento da informação, materializado na produção de indicadores,
permitiu um melhor seguimento da actividade transversal da frota. São produzidos mensalmente
indicadores por área cliente, destinados aos gestores locais, com informação relevante quanto aos
desempenhos da frota, nomeadamente dos consumos versus actividade, permitindo não só um melhor
controlo, mas também respostas correctivas imediatas, com efeitos positivos ao nível dos consumos.
Registou-se um aumento de 6% no consumo de gás natural nos COC-N e COC-S e no edifício central da
Trindade no Porto, explicável no essencial pela passagem da utilização de gás propano para gás natural
no COC-N em finais de 2007.
Ao longo do ano foram implementadas medidas com vista à racionalização do consumo deste carburante
e melhoria do sistema de monitorização e reporte neste âmbito, nomeadamente a reorganização do
arquivo de facturas por edifício e anotação em ficheiro dos consumos mensais e a passagem para gás
natural, sendo a utilização de gás propano residual, no COC-N, como referido anteriormente.
Na sequência das auditorias energéticas feitas ao edifício dos CTT em Cabo Ruivo (que corresponde a
aproximadamente 1/6 do consumo total de electricidade da empresa) e à frota de transportes de veículos
pesados, foram elaborados dois PREn, onde se apresenta um conjunto de medidas de utilização racional
de energia e respectiva análise custo/beneficio para estas duas áreas. As auditorias decorrem no âmbito
do processo de implementação do Sistema de Gestão de Qualidade e Ambiente das Operações de
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Transporte do COC-S. De entre as medidas propostas para a frota no PREn conta-se, por exemplo, a
formação dos condutores, a optimização das condições de operação dos pneus, a reformulação da
contentorização e a aquisição de um sistema de gestão de frota baseado em GPS. Já no que diz respeito a
Cabo Ruivo, a implementação das medidas propostas (por exemplo a substituição dos equipamentos da
central térmica e a substituição do sistema de iluminação), induzirá uma redução do consumo anual de
energia muito superior à meta legal (6%).

Frota
No desempenho da sua actividade de transporte e distribuição postal, os CTT operam actualmente um
total de 3 675 veículos em regime de exploração directa (este número exclui veículos em processo de
abate). Além destes, são contratados serviços a terceiros em diversas ligações.
Tabela 15 - Veículos
(n.º)
Frota própria

2006

2007

2008

∆% 07/08

3 639

3 665

3 675

0,3

60

58

58

-

Veículos menos poluentes

A renovação da frota CTT foi considerada como prioritária para alcançar os objectivos de eficiência
energética e de carga poluente, tendo sido renovadas:
•

37 viaturas pesadas, ou seja, 19% da frota actual de pesados;

•

460 viaturas duas rodas (motociclos 50 cc e 125 cc), ou seja, 36% da frota actual de duas rodas.

Esta lógica de renovação deverá ser assumida, num pressuposto de continuidade para a restante frota,
para o biénio 2009-2010.
Na contínua procura de alternativa energética aos combustíveis fósseis houve uma clara opção pelo
veículo híbrido e eléctrico, de que é exemplo a adesão à APVE – Associação Portuguesa do Veículo
Eléctrico. Assim, e em resultado de acções de sensibilização junto dos quadros superiores, foram
adquiridas as primeiras duas unidades híbridas como veículos de utilização individual. Este ano, as
bicicletas utilizadas na distribuição foram pela primeira vez, classificadas como veículos não poluentes.
Em termos de veículos e combustíveis alternativos efectuou-se:
•

pesquisa no mercado nacional de alternativas aos motores térmicos para veículos de quatro
(automóveis) e duas rodas (motociclos e ciclomotores);

•

visitas técnicas a diversos fabricantes/representantes nacionais destes veículos para análise e
experimentação e produção de relatórios;

Relatório e Contas – 2008

321

CTT – Correios de Portugal, S.A.
•

levantamento exaustivo dos equipamentos testados e fornecimento dos dados técnicos e de
performances que permitiram o início dos estudos da viabilidade de utilização nos CTT, em
curso no âmbito do grupo de trabalho.

No âmbito da redução de consumos e emissões de gases poluentes associados, continuou-se a dar
prioridade à diminuição da idade média da frota, por renovação. Um dos méritos desta abordagem é
cumprir em simultâneo, pressupostos de optimização ambiental e económica (variáveis como os custos
de aquisição, manutenção, quilómetros percorridos e consumos). Com base nos perfis de idade do parque
automóvel pesado e dos respectivos consumos-tipo, estima-se que a operação de renovação de frota se
traduziu em poupanças anuais, na ordem dos 11 627 litros.
É também o caso da opção pela última geração de motorizações para as novas viaturas pesadas em
simultâneo com a adesão à tecnologia do ADBLUE, sistema que permite também a redução de consumo,
bem como da emissão de gases poluentes, na ordem dos 5%.
Emissões atmosféricas
As emissões atmosféricas resultantes das actividades desenvolvidas pelos CTT estão essencialmente
relacionadas com o transporte dos objectos postais, rodoviário e aéreo, com o consumo da electricidade e
gás natural nos edifícios.
As emissões directas são derivadas do consumo de combustíveis pela frota, sendo esta responsável pela
emissão de 15 649,73t de CO2, e pelo consumo de gás natural responsável pela emissão de 429,99t de
CO2, em 2008.
Tabela 16 - Emissões Atmosféricas da Frota (toneladas) 1
Poluentes

2006

2007

2008

∆% 07/08

CO2
CH4

14 610,89
1,15

15 682,04
1,25

15 649,73
1,26

- 0,2

N 2O

0,12

0,13

0,13

- 0,2

NOx

156,34

167,70

167,23

- 0,3

CO

272,74

297,56

303,07

1,9

COVNM

53,48

58,30

59,32

1,7

SO2

40,15

43,01

42,82

- 0,4

0,9

1
Valor estimado com base no poder calorífico indicado no documento Calculating CO2 Emissions from Mobile Source da GHG Protocol
Initiative para os vários combustíveis utilizados pela frota e nos respectivos consumos
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Tabela 17 - Emissões Atmosféricas pelo consumo de Gás Natural (toneladas)1
Poluentes

2006

2007

2008

∆% 07/08

CO2
CH4

299,39
0,03

404,46
0,04

429,99
0,05

6,3
6,3

N 2O

0

0,00

0,00

6,3

Relativamente às emissões indirectas, destacam-se as resultantes do consumo de electricidade da rede
pelos edifícios dos CTT que, em 2008, originaram a emissão de 21 037,61t de CO22, estando neste caso,
sob a responsabilidade das empresas produtoras da electricidade.
Tabela 18 - Emissões Atmosféricas pelo consumo de Electricidade (toneladas de CO2)
t CO2

2006

Consumo de Electricidade

20 611

2007

2008

∆% 07/08

20 223,10

21 037,61

4,0

Notar-se-á que, não obstante uma redução de consumo de electricidade de 7% em relação a 2007, as
emissões reportadas de CO2 crescem 4%. Isto deve-se exclusivamente ao facto de o factor de conversão
electricidade/emissões GEE do IPCC relativo a Portugal (que traduz o mix energético nacional), se ter
degradado significativamente no último ano disponível, penalizando fortemente este indicador.
Do transporte aéreo de objectos postais sob a responsabilidade dos CTT, resultam aproximadamente 19
552,30t CO2 para o ano de 2008, consideradas emissões indirectas, uma vez que estas fontes são geridas
por empresas externas. Pela primeira vez é apresentada uma estimativa das emissões provenientes das
viagens de negócio ao estrangeiro, no valor de 1 504.82t CO2 para o ano de 2008, onde se incluem as
viagens de técnicos dos PALOP e da América Latina custeadas pelos CTT no âmbito da cooperação
(14% do total).
Tabela 19 - Emissões Atmosféricas Indirectas
t CO2
34

Transporte Aéreo de correspondências

Transporte Aéreo em viagens de negócio 5

2006

2007

2008

∆% 07/08

21 346,71

20 571,16

19 552,30

- 4,9

-

722.97

1 504.82

108,1

1

Valor estimado com base no poder calorífico indicado no documento Calculation Tool for Direct Emissions from Stationary Combustion da
GHG Protocol Initiative
2
Estimado através da folha de cálculo Indirect CO2 Emissions from the Consumption of Purchased Electricity, Heat and/ or Steam do
Greenhouse Gas Protocol Initiative.
3
Resultado da metodologia de cálculo da CarbonNeutral Company, empresa verificada pela KPMG’s Global Sustainability Services no que diz
respeito à quantificação das emissões de CO2, e que foi seleccionada pelo facto de o transporte de objectos postais dos CTT ser efectuado em
aviões de passageiros.
4
As emissões do transporte aéreo dos Açores e Madeira não estão contabilizadas neste cálculo.
5
Resultado da metodologia de cálculo da GHG Programme na folha de cálculo CO2 protocol appendix Excel spreadsheets.
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O decréscimo de 5% das emissões para o transporte aéreo de correspondências é explicado pela redução
de actividade. Relativamente às viagens internacionais, o aumento das emissões deve-se ao maior número
de projectos no estrangeiro e à inclusão das provenientes das deslocações de avião dos técnicos
estrangeiros acima referidos.
Na tabela seguinte podem consultar-se as emissões directas de gases com efeito de estufa (GEE)
resultantes da actividade dos CTT, para o triénio 2006-2008 e a variação anual.
Tabela 20 - Emissões de Gases com Efeito de Estufa1
Frota (t CO2 eq)

2006

2007

2008

∆% 07/08

CO2

14 610,89

15 682,04

15 649,73

- 0,2

CH4

24,16

26,15

26,38

0,9

N 2O

36,85

39,56

39,48

- 0,2

14 671,89

15 747,74

15 715,59

- 0,2

CO2

299,39

404,46

429,29

6,3

CH4

0,75

1,01

1,07

6,3

N 2O

0,19

0,26

0,28

6,3

300,33

405,73

431,33

6,3

Total
Gás Natural (t CO2 eq)

Total

Em termos comparativos, as emissões directas resultantes da actividade CTT reduziram-se em 0,1%
relativamente a 2007. Se a análise se referir ao total das emissões, verifica-se que há um aumento de
0,97% relativamente ao ano transacto, essencialmente por razões de ordem metodológica, atrás
mencionadas.
Considerando apenas o total de emissões de GEE da frota, a incorporação carbónica de cada objecto
postal é de 12,72g de CO2 equivalente.
À semelhança do ano anterior, os CTT participaram na 4ª edição do projecto “Responsabilidade
Climática: Índice ACGE 2007”, tendo ficado classificados em 2º lugar ex-aequo, de entre as 42 empresas
participantes. Os Correios foram a melhor empresa nos sectores empresarial do Estado e da
Logística/Transportes, tendo o concorrente mais próximo ficado a uma grande distância na classificação.
Não tendo os CTT obrigações legais relacionadas com esta temática, a abordagem da empresa está
intrinsecamente associada aos seus valores ambientais.

1

Valor calculado através da conversão das emissões poluentes para CO2eq a partir dos factores de emissão dos gases CH4 e N2O.
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Em 2008, conjuntamente com 16 dos principais operadores postais europeus, os CTT aderiram ao GHG
Reduction Programme, um programa conduzido pela PostEurop, organismo sectorial postal europeu,
assumindo o compromisso de reduzir as emissões de CO2 em 10% nos próximos cinco anos. No âmbito
deste programa, foi realizado um estudo sobre o panorama carbónico do sector postal, no qual os CTT
apresentam níveis de desempenho acima da média, quer nos indicadores absolutos (que reflectem a
dimensão das várias empresas), quer nos normalizados (tonCO2/Meur, tonCO2/trabalhador, tCO2/km).
28
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21

Ton CO2

20
15

11
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5

3

4

0

tonCO2/Meur

tonCO2/trabalhador

CTT

tCO2/km

Média europeia

Figura 16 – Desempenho carbónico do sector postal

Em 2008, os CTT associaram-se novamente à promoção de soluções de Mobilidade Sustentável, tendo
apelado aos seus trabalhadores a partilha de viaturas para o seu Encontro anual de Dirigentes, resultando
numa poupança de cerca de 1 tonelada de CO2 no evento, 10% do total.
Os CTT participaram também no projecto Carbon Management do IPC – Internacional Post Corporation,
uma acção de quantificação e disclosure. Foi feita uma avaliação comparada do nível de excelência de
gestão carbónica de cerca de 30 operadores postais a nível mundial, tendo os CTT obtido igualmente uma
classificação acima da média.
Também no âmbito do comércio de carbono, os CTT acolheram um evento protagonizado pelo MOPTC
– Compromisso com a Excelência – relativamente ao qual organizaram e suportaram financeiramente a
respectiva neutralização carbónica.
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Implementação do Plano de racionalização
energética em Cabo Ruivo e na frota
Introdução de veículos alternativos
Objectivo 2009
Objectivo
2009

Aperfeiçoamento do sistema de contabilização de
consumos eléctricos
Redução do consumo de energia eléctrica em 2%
Redução do consumo de combustíveis em 2%

Ruído (exterior)
As fontes relevantes de ruído directamente afectas aos CTT resultam da frota de veículos e de algum
equipamento existente em edifícios operacionais. Neste âmbito, foram realizadas em 2008, duas
medições das emissões sonoras para o exterior (ruído ambiental) em cada um dos maiores centros
operacionais do país, as instalações de Cabo Ruivo e das Devesas, por uma entidade externa. Estas
medições permitiram caracterizar a situação acústica e avaliar o impacte sonoro associado às actividades
realizadas nessas instalações, tendo dado origem a planos de acção de redução de emissões sonoras.
Água
O consumo de água não faz parte dos principais impactes ambientais dos CTT, uma vez que está
associado ao funcionamento diário das instalações. Têm-se introduzido melhorias no processo de
contabilização, não sendo, no entanto, a cobertura ainda suficientemente alargada para permitir reportar
este indicador em unidades físicas. Optou-se assim por apresentar os consumos em valor.

Tabela 21 - Valor do consumo total de água
Euros
Valor do consumo total de água

2006

2007

2008

∆% 07/08

267 873,49

258 836,33

261 747,13

1,1

Os CTT têm vindo a implementar um conjunto de medidas de racionalização e diminuição do consumo
de água, através da colocação de fluxómetros redutores de água, sempre que se verifica
intervenção/reparação nos autoclismos.
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Consumo de materiais
A actividade dos CTT resulta na depleção de vários tipos de matérias-primas1, das quais se destaca o
papel, cujo consumo atingiu cerca de 1 312,87t em 2008. O consumo de plástico atingiu as 191,36t.
Relativamente ao metal, o consumo foi de aproximadamente 9,76t.
As variações apresentadas face ao ano anterior, devem-se ao facto de se ter alterado e melhorado a
metodologia de contabilização do consumo de materiais, tendo sido identificados e contabilizados mais
alguns artigos compostos pelos tipos de materiais indicados na tabela, num total de 354 produtos.

Tabela 22 - Consumo de Materiais
Tipologias

2006

2007

2008

1 376

1 681

1 312,87

- 21,9

Plástico (ton.)

34

42

191,36

355,6

Metal (ton.)

15

47

9,76

- 79,2

Papel (ton.)

∆% 07/08

Relativamente a preocupações internas e iniciativas tidas em conta no ano 2008, salientam-se as descritas
abaixo.
No âmbito do consumo de materiais, houve uma preocupação de melhoria da fiabilidade e de
automatização da extracção de dados directamente da aplicação SAP, onde são mantidos os registos
mestre de materiais. Foi desenvolvido um relatório informático específico que lista automaticamente o
consumo de materiais, baseado nos pesos/medidas inseridas para cada tipo de material. Sempre que
entrava um novo material (simples e compósito), este passou a ser pesado, classificado e carregado em
SAP.
Os CTT têm vindo a apostar em produtos/serviços cujos impactos durante os seus ciclos de vida sejam
reduzidos, sobretudo quando comparados com produtos substitutos. O uso crescente de produtos/serviços
de base digital, como a ViaCTT e o MDDE - Marca de Dia Electrónica, que são tecnologicamente
avançados e desmaterializam o correio, têm um impacte ambiental positivo ao impor a redução
significativa de mensagens/documentos a circular sob a forma física, reduzindo o consumo de
papel/cartão e também as emissões de GEE associadas ao transporte.

1

Os valores apresentados foram obtidos após análise das aquisições efectuadas
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É cada vez mais notória a preocupação em procurar materiais alternativos, amigos do ambiente, para a
produção de diversos produtos. Neste contexto, surgiu a ideia de desenvolver uma nova linha de
embalagens destinadas ao envio de volumes, com base em materiais respeitadores do ambiente. Neste
âmbito, os CTT acompanharam/patrocinaram o Concurso Nacional de Design. O referido concurso teve
como objectivo a concepção e pré-industrialização de embalagens que utilizem materiais reciclados,
recicláveis e reutilizáveis.
A rede de atendimento e distribuição tem desenvolvido acções que visam diminuir o consumo de
consumíveis e de papel, nomeadamente a sensibilização dos trabalhadores para a contenção de custos,
considerados como variável penalizadora no performance contract. Como resultado registou-se uma
redução de custos de 20 mil euros (2,6% do total).
Durante 2008, os CTT desenvolveram também soluções globais transversais, com vista à redução de
consumo de papel, das quais se destacam o tratamento de correio interno, tratamento de correio
devolvido, tratamento de avisos de recepção e mailmanager (ver detalhe em 2.3 Clientes – oferta de
produtos e serviços).
Resíduos
Os CTT têm vindo a implementar acções com vista, tanto à redução da produção de resíduos, como à
melhoria da gestão dos mesmos, nomeadamente a maximização da separação e o encaminhamento dos
resíduos para reciclagem ou valorização em detrimento da eliminação.
Foram implementados sistemas de gestão de resíduos nos COC-S e COC-N e também nos edifícios
centrais de Lisboa. Os resíduos foram segmentados por fileira, definiram-se procedimentos de recolha
selectiva, armazenagem temporária e entrega a operadores licenciados, tendo-se concebido uma linha
própria de sinalética para os pontos de recolha e realizado um conjunto de acções de formação e
sensibilização.
Reorganizou-se em simultâneo o fluxo de informação regular sobre os resíduos produzidos e
encaminhados nesses edifícios a destino final. Os CTT procederam à inscrição anual dos 11 maiores
edifícios no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos – SIRER, efectuando a sua
quantificação e o reporte dos dados.
Tem-se dado especial atenção ao destino final a dar ao mesmos, no sentido de maximizar a sua
valorização (ex.: reciclagem). Na tabela abaixo encontram-se caracterizadas as diferentes tipologias de
resíduos produzidos nos Centros Operacionais de Correio e nos Edifícios Centrais e a sua quantificação.
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Tabela 23 - Resíduos
Toneladas

2007
n.d.

2008
0,12

∆% 07/08
n.d.

Lâmpadas

0,17

0,55

221

Material informático

n.d.

0,28

n.d.

Óleos usados

n.d.

n.d.

n.d.

Paletes madeira

5,87

66,28

1029,1

124,81

145,49

16,6

Petróleo

n.d.

n.d.

n.d.

Pilhas e baterias

0,08

0,10

25,0

Plástico e metal

53,08

49,68

- 6,4

Lamas de tintas

Papel e cartão

Resíduos hospitalares

0,08

0,07

-12,5

Resíduos orgânicos

n.d.

22,80

n.d.

Resíduos perigosos

n.d.

n.d.

n.d.

Solventes

n.d.

0,05

n.d.

Sucata

n.d.

19,20

n.d.

Tonners e tinteiros

1,35

4,823

257,3

Vidro

9,20

3,41

- 62,9

Resíduos indiferenciados

218,51

239,51

9,6

Total

413,07

552,30

33,7

Sem surpresa, o papel é maioritário dentro dos resíduos valorizáveis (vale quase 50% do total). As
variações de quantidades verificadas devem-se ao alargamento do âmbito (foram contabilizados mais
edifícios), ao aumento das tipologias de resíduos separadas em 2008, comparativamente à separação
efectuada em 2007, e também a melhorias efectuadas ao nível da contabilização e reporte dos resíduos
produzidos para o global da empresa. Para o universo avaliado, a taxa de valorização dos resíduos passou
de 47% para 57%.

Alargamento aos principais edifícios de serviços do resto
do país
Objectivo
2009
Objectivo 2009

Aumento da taxa de valorização dos resíduos
Melhoria da quantificação e reporting
Alargamento aos restantes COCs

Solos/Ecologia
Atendendo à natureza da actividade desenvolvida pelos CTT, centrada na recolha, tratamento, transporte
e distribuição de objectos postais, mediante redes de plataformas logísticas, o impacte nos solos advém
essencialmente do parque imobiliário operado pelos Correios, estando este associado a zonas

Relatório e Contas – 2008

329

CTT – Correios de Portugal, S.A.
urbanizadas. Não há conhecimento de que os CTT desenvolvam actividade ou operem instalações
situadas no interior de zonas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade.
Sendo o papel o material utilizado mais representativo da actividade postal, para suporte de comunicação
entre entidades, o seu consumo tem um efeito relevante sobre a floresta, nomeadamente para as árvores.
No entanto, dado o papel utilizado ser proveniente de florestas industriais, existe um efeito positivo, não
negligenciável, sobre o VAB e a actividade da fileira florestal. Acresce-se que uma fracção importante
desta matéria-prima é originária de florestas sustentáveis. A Mailtec recorre a fornecedores, cuja maioria
do património florestal está certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council), um programa de
certificação que garante que as florestas são geridas de forma responsável do ponto de vista ambiental,
económico e social.
Os CTT reconhecem a importância da biodiversidade e, como tal, promovem dentro da empresa uma
estratégia proactiva em matéria de conservação e promoção da biodiversidade.

Política de biodiversidade
O posicionamento e abordagem dos CTT face ao tema da biodiversidade foi definida no âmbito do
Protocolo celebrado entre os CTT e o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, com o
intuito de contribuir para o objectivo europeu de travar a perda de biodiversidade até ao ano de 2010, e
assenta na:
•

Avaliação dos impactes causados pela actividade dos CTT na biodiversidade;

•

Adopção de medidas tendentes à minimização dos impactos negativos identificados e à
optimização dos impactos positivos potenciais;

•

Desenvolvimento da comunicação, quer interna, quer externa, do posicionamento dos CTT
face à biodiversidade, reforçando o seu papel estratégico no negócio da empresa.

Avaliação de impactes
Para os transportes e tratamento, as actividades dos CTT mais agressivas ambientalmente, foi efectuado o
levantamento e avaliação dos impactes ambientais, no decurso do processo de implementação de
Sistemas de Gestão Ambiental em unidades operacionais dessas áreas, tendo sido identificados como
impactes significativos para a biodiversidade o consumo de papel e a emissão de GEE.

Acções de mitigação e remediação
Estudo de emissões filatélicas em 2008 dedicadas aos temas
biodiversidade e espécies ameaçadas: preservação do “Priolo” (ave
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autóctone da Ilha de S. Miguel em vias de extinção), “Ano Polar Internacional”, “Ano Internacional do
Planeta Terra”, entre outras.
Protecção da biodiversidade:
•

Contributo para a protecção do Gado Asinino – Burro de Miranda – e para a preservação das
espécies autóctones do Parque Ecológico do Funchal;

•

Manutenção dos protocolos celebrados com a Quercus para reflorestação como compensação
de emissões de CO2 e com o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade;

•

Realização de estudo de posicionamento estratégico das emissões filatélicas dos CTT, em
temáticas relacionadas com a conservação da biodiversidade, no âmbito dum protocolo
firmado com o Instituto Superior de Agronomia e o respectivo Centro de Ecologia Aplicada
“Prof. Baeta Neves” (CEABN);

•

Exposição itinerante sobre a temática das espécies ameaçadas: evento organizado pela
Quercus em 2008 ao qual os CTT deram apoio financeiro;

Comunicação Interna e Externa:
•

Edição de Agenda de Secretária de 2008 dos CTT, dedicada ao IV Ano Polar Internacional,
com diversos destaques para a biodiversidade;

•

Artigos na revista Aposta: “O Planeta Terra é rectangular”, “Poupar o Ambiente”, “Ano
Polar Internacional com selos”, entre outros;

•

Artigos na newsletter electrónica D+0: “CTT amigos do ambiente”, “Poupamos árvores”,
entre outros.

Formação e Sensibilização
No ano de 2008, foram realizadas acções de formação, sensibilização e divulgação aos trabalhadores
CTT, em diversas matérias ambientais, nomeadamente:
•

Sensibilização e divulgação da política de ambiente a toda a empresa;

•

Formação a trabalhadores no âmbito dos Sistemas de Gestão Integrados em Qualidade e
Ambiente em implementação nos Centros Operacionais de Correio do Norte e Sul:

•

o

Norma ISO 9001:2000;

o

Norma ISO 14001:2004;

o

Sistemas de Gestão Integrado em Qualidade e Ambiente;

o

Boas Práticas Ambientais.

Formação e sensibilização sobre a gestão de resíduos a gestores e restantes utilizadores dos
edifícios de serviços administrativos: Gestão de Resíduos nos Edifícios Centrais dos CTT.

Dentro do conjunto de pacotes formativos, as temáticas de qualidade e ambiente foram as que tiveram
maior volume de formação.
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Coimas e sanções não monetárias por incumprimento legal
No ano de 2008 não ocorreram coimas ou sanções por incumprimento legal em matérias ambientais.

Investimento ambiental
Ao longo do ano 2008, foi efectuado investimento para protecção ambiental, de forma a melhorar o
desempenho ambiental da empresa, em vários campos, nomeadamente para:
•

Remodelação de imóveis, num montante de cerca de 7M de euros, parte dos quais com
incidência ambiental: sistemas de iluminação, climatização, desempenho térmico dos edifícios,
etc.;

•

Renovação da frota de ciclomotores e motociclos no valor aproximado de 1M de euros;
concretizada em 2008, a maioria dos pagamentos ocorreu ainda no ano anterior;

•

Consultoria e auditorias aos Sistemas de Gestão Integrados de Ambiente e Qualidade no valor de
40 mil euros.
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3.2.2 Relação com o ambiente – empresas participadas
Tabela 24 - Tabela síntese de desempenho ambiental das empresas participadas
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Tabela 24 - Tabela síntese de desempenho ambiental das empresas participadas (cont.)
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Tabela 24 - Tabela síntese de desempenho ambiental das empresas participadas (cont.)
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Tabela 24 - Tabela síntese de desempenho ambiental das empresas participadas (cont.)
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Com base nos dados da Tabela acima, apresentam-se a seguir alguns comentários que ajudam na
compreensão do desempenho ambiental das empresas do Grupo.

CTT Expresso
Energia
Em 2008, registou-se um ligeiro aumento no consumo de energia proveniente dos combustíveis (3%)
face ao ano anterior, resultante do crescimento da actividade.
O consumo de electricidade da rede pública diminuiu (-2%) como resultado da implementação de
medidas de racionalização nos edifícios.
O baixo consumo verificado no gás natural (redução de cerca de 90%) resulta do facto de, em 2008, se
ter eliminado o seu consumo nos edifícios CTT Expresso à excepção do centro operacional de Coimbra OCO, sendo que para este edifício o consumo de gás natural foi inferior ao consumo registado no ano
anterior.
Com vista ao aumento da eficiência e à racionalização dos consumos de energia, têm sido implementadas
algumas medidas, nomeadamente a remoção de lâmpadas no interior e exterior do edifício do MARL e a
utilização de lâmpadas de baixo consumo na portaria. Procedeu-se ainda à colocação de películas em
janelas e foram substituídos 10 aparelhos splits de ar condicionado que contribuiu para a melhoria da
eficiência. Foram também realizadas acções de sensibilização interna no que diz respeito à redução de
consumos.
Frota
A frota da CTT Expresso é constituída por 33 veículos em regime de exploração directa e 199 veículos
em regime de AOV, das seguintes tipologias e idade média:
•

Pesados de mercadorias: 14 veículos com idade média de 9 anos;

•

Motociclos: 19 veículos com idade média de 4 anos;

•

Viaturas Ligeiras: 81 veículos com idade média de 2 anos;

•

Viaturas Ligeiras de Mercadorias: 118 veículos com idade média de 3 anos.

A frota CTT Expresso é utilizada para as actividades de transporte de produtos e outros bens ou matérias
primas utilizados nas operações, e de transporte de trabalhadores, provocando impactes significativos no
ambiente. Conscientes do impacte inerente a estas actividades, a CTT Expresso iniciou a monitorização
dos consumos de combustível da frota, por forma a identificar oportunidades de melhoria na redução de
emissões de CO2. Realizaram-se, nesta área, acções de sensibilização para uma condução mais amiga do
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ambiente “Eco-driving”, instruindo sobre as melhores práticas nestas matérias. Procedeu-se ainda à
substituição de novas viaturas ligeiras de passageiros (7 veículos).
Água
Os valores reportados no ano anterior referentes ao consumo de água foram obtidos por estimativa.
Posteriormente este valor foi apurado através da facturação, sendo o valor para 2007 corrigido para 10
264,1m3. Apesar desta rectificação, registou-se um aumento face a 2007, que reporta aos valores do mês
de Maio de 2008 no centro operacional de Perafita, onde ocorreu uma rotura no Sistema da Rede de
Incêndio, sendo necessário esvaziar a cisterna. Posteriormente e após a sua reparação foi necessário repor
os níveis normais, justificando os elevados consumos neste período. No entanto, efectuando uma análise
aos valores, não contemplando este acréscimo e considerando a média dos consumos para os restantes
meses, verifica-se que o consumo total de água seria de 9 912,68 m3, o que implicaria uma redução no
consumo.
Consumo de materiais
O consumo de papel registou uma redução de cerca de 53%. Estas diferenças devem-se a campanhas de
sensibilização para redução deste consumo e estão relacionadas com o facto dos valores reportados para
2007 incluírem outro tipo de papel, nomeadamente guias de transporte. No ano 2008, foi apenas
contabilizado o papel para uso interno (escritório).
O consumo de plástico em 2008 aumentou cerca de 84% relativamente ao ano anterior, estando este
aumento associado ao acréscimo de tráfego. Os valores apresentados incluem: filme automático, rolo
bolha de ar, filme manual, filme cinzento, filme preto, flyers e selos Grip Rip.
Resíduos
Os resíduos produzidos são geridos e encaminhados para operadores de gestão de resíduos licenciados
para o efeito. Em comparação com os dados do ano anterior verificou-se uma maior tipificação no
reporte da informação nesta temática, dado se ter efectuado um levantamento mais rigoroso associado à
consolidação do sistema de reporte dos dados ao nível dos consumos verificada em 2008.
Certificação ambiental segundo as normas internacionais
Em 2008, a CTT Expresso avançou para a integração da Certificação de Sistemas de Gestão de
Qualidade já existentes com Sistemas de Gestão de Ambiente e de Saúde Higiene e Segurança no
Trabalho, estando prevista a obtenção da certificação dos sistemas integrados no início de 2009.
Aquele ano foi o da consolidação do sistema de reporte de dados ao nível dos consumos. Este trabalho é
relevante para o estabelecimento de metas mais precisas em 2009, com um plano de acções mais
exigente.
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Investimento ambiental
Foi efectuado pela empresa um investimento em 2008 de cerca de 12 846,6€, para melhoria da
performance ambiental da empresa, nomeadamente na aquisição de recipientes de separação de resíduos,
bacias de retenção, areias absorventes para conter derrames e pagamentos de taxas previstas nos
diplomas legais em vigor e aplicáveis à actividade.
Mailtec
Energia
Registou-se um aumento de 3% no consumo de electricidade em 2008, comparativamente ao ano de
2007.
Para o consumo de combustíveis pela frota Mailtec verificou-se também um aumento de 9% em
comparação com o consumo do ano anterior.
Frota
No Grupo Mailtec existem 5 veículos ligeiros de mercadorias alocados aos transportes logísticos, com
idade média de 5,5 anos, com implicações ao nível da poluição atmosférica.
Água
No ano de 2008 verificou-se um grande aumento no consumo de água em 2008 (cerca de 50%)
relativamente a 2007. Esta variação nos consumos de água deveu-se a três roturas no sistema de
abastecimento de água de difícil detecção que ocorreram em 2008, tendo sido estas posteriormente
resolvidas, com a cooperação da EPAL, dada a necessidade de recorrer a equipamentos adequados à
detecção.
Consumo de materiais
Verificou-se uma redução nos consumos de papel de 16% entre 2007 e 2008. A criação dos novos
produtos/serviços EasyPrint e Personalização de extractos com impressão a cores, tem contribuído para a
diminuição da diversidade de materiais o que, juntamente com a gestão mais cuidada de stocks e
armazém, tem permitido uma gradual diminuição dos níveis de matéria prima imobilizada, reduzindo o
consumo de papel.
Em relação ao consumo de plástico, a variação registada para 2008 foi de mais 6%.
Resíduos
Os resíduos são separados e recolhidos por operadores de gestão de resíduos licenciados.
Relativamente aos resíduos de papel, plástico e madeira, são encaminhados para reciclagem, após um
processo de trituração/destruição.
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Os tonners são recolhidos pelo respectivo fornecedor dos equipamentos de impressão mediante contrato
de outsourcing, com uma periodicidade acordada entre a Mailtec e o prestador de serviços.
Em 2008, verificou-se uma diminuição na produção de resíduos de papel face ao ano anterior, uma vez
que a CESA (Empresa do Grupo CTT em 2007) cessou o seu funcionamento em 2008.
Definição de standards ambientais para fornecedores e parceiros
Na selecção de fornecedores e avaliação de propostas são analisados em particular parâmetros
relacionados com práticas ambientais e cumprimento de legislação.

EAD
A EAD é certificada segundo o referencial ISO 14001:2004, neste sentido existe o comprometimento de
respeitar a legislação ambiental que esteja ligada à actividade e desenvolver boas práticas a nível
ambiental e colocá-las em prática.
A EAD promove periodicamente a avaliação dos impactes ambientais associados às suas actividades e
serviços, bem como às situações de emergência e situações de instalação e desmantelamento. Como
resultado desta avaliação são identificadas situações que requerem cuidados de operação e/ou
monitorização, de forma a minimizar os impactes ambientais que lhe estão associados.
Energia
No ano de 2008, registou-se um aumento no consumo de electricidade (22,8%), que se deveu à aquisição
de mais três edifícios. Além do crescimento da EAD, ocorreram ao longo do ano projectos temporários,
resultando num aumento significativo do número de pessoas a trabalhar nos edifícios.
Água
Verificou-se um aumento de 511,5% no consumo de água em 2008, comparativamente ao ano de 2007.
Esta diferença deveu-se ao aumento da EAD, com a aquisição dos novos edifícios, e a uma rotura na rede
de abastecimento em 2008, tendo sido posteriormente resolvida.
Investimento ambiental
Foi efectuado pela empresa um investimento de cerca de 15 000€, para melhoria do desempenho
ambiental, nomeadamente na implementação do Sistemas de Gestão de Ambiente e na compra de
materiais, como por exemplo, bacias de retenção, contentores para a segregação de resíduos, entre outros.
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4.

Empresas Participadas

CTT Expresso

MISSÃO/ VISÃO
OBJECTIVOS

ESTRUTURA
ACCIONISTA

GOVERNAÇÃO



Manter a liderança de mercado através do desempenho de uma equipa eficaz e
motivada, orientada para o Cliente garantindo a Qualidade e Eficiência dos serviços
prestados



Disponibilizar às empresas e particulares um serviço rápido e seguro de recolhas e entregas
expresso de mercadorias e documentos – nacionais e internacionais – oferecendo em
complemento soluções de logística integrada



100% do capital CTT



Conselho de Administração



Assembleia Geral



Fiscal Único




Comissão de Remunerações
Comissão Executiva

A casa-mãe exerce funções de accionista, através de:

MECANISMOS DE
REPORTING

ÁREAS DE NEGÓCIO



Partilha de Administradores



Reuniões mensais de controlo



Reuniões mensais do Conselho de Administração



Controlo do Plano estratégico do Grupo



Controlo financeiro regular



Verificação de cumprimento de normativos do Grupo



Recolha, tratamento, transporte e distribuição de documentos e outros serviços postais e
complementares na área da logística, desenvolvidos no mercado CEP (Courier, Express
and Parcels), em Portugal e no estrangeiro



Duas grandes áreas de actividade: Contratual/Empresas e Ocasional/Empresas;
Particulares



No mercado contratual é especialista em determinados segmentos: Banca, Seguros,
Telecomunicações e Calçado. Aposta claramente nestes nichos com uma visão de
futuro, não descurando novas áreas de negócio
No mercado ocasional, aproveita as sinergias de Grupo, mantendo um relacionamento
muito estreito com a rede de retalho CTT, no sentido de promover a notoriedade e
venda dos produtos da empresa, junto dos clientes particulares



DADOS
ECONÓMICOS E
FINANCEIROS (MIL
EUROS)



Proveitos Operacionais: 99 082



EBITDA: 15 747
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EMS 19-22 - Entregas urgentes no dia útil seguinte entre as 19h e as 22h nos principais
centros urbanos do continente com peso até 30Kgs, serviços de cobrança e seguro
especial:

PRODUTOS E/OU



EMS Brasil - Dinamização do acordo Portugal-Brasil para o segmento Empresarial;

SERVIÇOS NOVOS



Liquidação de Cobranças - Transferência Bancária disponível para todos os clientes do
segmento empresarial;



Embalagens - Nova Linha

(2008)

Outros Produtos


http://www2.ctt.pt/fewcm/wcmservlet/empresasctt/cttexpresso/index.html#



Elevados investimentos no serviço pré e pós venda.



Reforço da melhoria da qualidade de serviço, considerando o aumento do tráfego de
2007 para 2008 de 13,5% e com o objectivo de alcançar 100%:

SATISFAÇÃO DE
CLIENTE

RECURSOS
HUMANOS

SOCIEDADE

CERTIFICAÇÕES E
PRÉMIOS
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Dia Certo
Hora Certa

2006
98,10%
98,00%

2007
99,40%
98,70%

2008
99,30%
98,70%



Estudo anual de satisfação



Nº de reclamações/10 000 objectos – 73 412



Montante de indemnizações – 290 041,34€



Total trabalhadores: 1 142



Formação: Total horas/ano – 8 222



Total de acidentes de trabalho e nº de dias perdidos: 142 e 1 898



Taxa de absentismo: 3,4



No âmbito do Projecto do Ministério da Educação e-oportunidades, e-escola e eprofessores, para generalizar o acesso a computadores pessoais e à banda larga,
desenvolveu-se uma parceria estratégica com a Fujitsu-Siemens em 2007, alargada a
mais clientes em 2008



Seleccionada como Parceiro de Logística do programa e.escolinhas com distribuição
prevista de 500 mil computadores, em cerca de 4 000 escolas espalhadas pelo País



Parceria com a Câmara Municipal de Loures inserida no projecto “Parque Temático
Energias Renováveis – Parque Urbano de Santa Iria da Azóia”, através do patrocínio da
construção de um Moinho no Parque, que está disponível para a População em Geral e
para o segmento Escolar em particular uma vez que está vocacionado para a Educação
Ambiental.



ISO 9001 (validade até Setembro de 2010)



ISO 14001



OHSAS 18001, em curso

M u lh e re s
30%

Ho m e n s
70%
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CTT Gest
MISSÃO/ VISÃO
OBJECTIVOS

ESTRUTURA
ACCIONISTA

GOVERNAÇÃO

MECANISMOS DE
REPORTING



Prestação de serviços de Assessoria e Gestão Empresarial, incluindo serviços logísticos,
administrativos e de recursos humanos, bem como compra, venda e locação de máquinas de
tratamento



100% do capital CTT



Conselho de Administração



Assembleia Geral



Fiscal Único

A casa-mãe exerce funções de accionista, através de:
• Partilha de Administradores
• Reuniões mensais de controlo
• Reuniões mensais do Conselho de Administração
• Controlo do Plano estratégico do Grupo
• Controlo financeiro regular
• Verificação de cumprimento de normativos do Grupo





Serviços de assessoria e gestão empresarial para o Grupo
Gestão de Outsoursing dos serviços de assistência em escala ao correio aéreo no
aeroporto de Lisboa (EPA)
Estudos de estratégia e de desenvolvimento empresarial para o Grupo
Gestão de Participações Sociais

ECONÓMICOS E



Proveitos Operacionais: 9 124

FINANCEIROS (MIL
EUROS)



EBITDA: 4 884

ÁREAS DE NEGÓCIO

DADOS

PRODUTOS E/OU
SERVIÇOS NOVOS
(2008)
SATISFAÇÃO DE
CLIENTE

─
─
M u lh e re s
9%


RECURSOS
HUMANOS

Total trabalhadores: 33
Ho m e ns
9 1%



Formação: Total horas/ano – n.a.



Total de acidentes de trabalho e nº de dias perdidos: 2 e 44



Taxa de absentismo: 2,79

SOCIEDADE

─

CERTIFICAÇÕES E
PRÉMIOS

─
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EAD

MISSÃO/ VISÃO
OBJECTIVOS

ESTRUTURA
ACCIONISTA

GOVERNAÇÃO



Disponibilizar serviços inovadores orientados para a satisfação dos nossos clientes no
âmbito da Gestão Documental.



Assumir o compromisso de trabalhar em equipa para um projecto comum: Satisfazer
clientes, de uma forma personalizada, accionistas e fornecedores, cumprindo requisitos,
acrescentando valor e gerando melhoria contínua, utilizando os recursos naturais de
forma equilibrada e segura, respeitando a legislação em vigor, praticando e
desenvolvendo as melhores práticas ambientais em prol da EAD e da Sociedade em
geral



51% do capital CTT







Conselho Administração
Assembleia Geral
Fiscal Único
Comissão de Vencimentos
Comissão Executiva

A casa-mãe exerce funções de accionista, através de:
MECANISMOS DE
REPORTING

ÁREAS DE NEGÓCIO

DADOS
ECONÓMICOS E
FINANCEIROS (MIL
EUROS)








Partilha de Administradores
Reuniões mensais de controlo
Reuniões mensais do Conselho de Administração
Controlo do Plano estratégico do Grupo
Controlo financeiro regular
Verificação de cumprimento de normativos do Grupo



Serviços na área da custódia e gestão documental física e de backups media de
arquivos, destruição segura de documentos e arquivos, digitalização de documentos e
consultoria em gestão documental e arquivística



Proveitos Operacionais: 4 806



EBITDA: 1 068

PRODUTOS E/OU

─

SERVIÇOS NOVOS

Outros Produtos

(2008)



http://www.ead.pt/ead/solucoes_cgac_pt.php



Implementação de um CRM – Customer Relantionship Management, permite obter uma
visão integrada e abrangente do cliente, permitindo antecipar as suas necessidades e
relacionar a estratégia com a oferta



Comunicação contínua, através da Internet e do Blog, o que permite maior proximidade
e troca de informações com o cliente



Grau de Satisfação do Cliente – 97%



Nº de reclamações – 6

SATISFAÇÃO DE
CLIENTE

344
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Ho m e ns
4 1%

RECURSOS
HUMANOS



Total trabalhadores: 81



Formação: Total horas/ano – 1 305



Total de acidentes de trabalho e nº de dias perdidos: 0



Taxa de absentismo: 1,56

M u lh e re s
59%

SOCIEDADE

─

CERTIFICAÇÕES E
PRÉMIOS



ISO 9001



ISO14001



Satisfazer as necessidades dos clientes empresariais, em termos da comunicação destes
com os seus clientes, disponibilizando software e serviços que permitam recolher e
produzir todos os tipos de documentos, em formato físico ou digital, em qualquer
origem e em qualquer suporte e entregá-los, com serviços de valor acrescentado, em
todos os tipos de formato físico ou digital, a qualquer entidade, em qualquer destino e
em qualquer suporte.



Garantir elevados padrões de qualidade, através de processos auditáveis.



Contribuir para o desenvolvimento económico do país, em geral, e para o
desenvolvimento da Sociedade da Informação.



Assumir a marca Mailtec como garantia de diferenciação e qualidade



100% do capital CTT



Conselho de Administração



Assembleia Geral



Fiscal Único

Mailtec, SGPS

MISSÃO/ VISÃO
OBJECTIVOS

ESTRUTURA
ACCIONISTA

GOVERNAÇÃO



Comissão de Vencimentos



Comissão Executiva

A casa-mãe exerce funções de accionista, através de:
MECANISMOS DE
REPORTING

ÁREAS DE NEGÓCIO

DADOS
ECONÓMICOS E
FINANCEIROS (MIL
EUROS)

•
•
•
•
•
•

Partilha de Administradores
Reuniões mensais de controlo
Reuniões mensais do Conselho de Administração
Controlo do Plano estratégico do Grupo
Controlo financeiro regular
Verificação de cumprimento de normativos do Grupo



Equiprest – Prestação de serviços operacionais



Mailtec TI – Prestação de serviços de preparação de correio (impressão e
envelopagem)



DSTS – Prestação de serviços de formatação, integração e desenvolvimento de sistemas
de informação



Proveitos Operacionais: 26 317



EBITDA: 2 766
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Lançamento de novas versões de dois produtos da DSTS:

PRODUTOS E/OU

• doXenter – software no âmbito da Gestão electrónica de Documentos

SERVIÇOS NOVOS

• epickSoft - software no âmbito da Produção Documental

(2008)

SATISFAÇÃO DE
CLIENTE

RECURSOS
HUMANOS

Outros Produtos


http://www.mailtec.pt/femlw/wcmservlet/mailtec/grupo/index.html



Inquérito de Satisfação anual. Resultados: 3.71 (1-5). O Relatório final é objecto de
análise interna para propostas de correcção de questões relevantes para os clientes.



Nº de reclamações – 387



Total trabalhadores: 425



Formação: Total horas/ano – 23 362



Total de acidentes de trabalho e nº de dias perdidos: 7 e 400



Taxa de absentismo: 4,94



Associação às iniciativas no âmbito da Responsabilidade Social promovidas pelo Grupo
CTT, sendo de destacar a campanha interna anual de recolha de roupa denominada
“Somar para Dividir”.



ISO 9001



Disponibilizar uma solução de pagamento electrónica conveniente e segura, ao alcance
da maioria da população portuguesa, de modo a satisfazer os interesses das principais
utilities, operadores de telecomunicações e outras empresas emitentes de documentos
para pagamento e ao mesmo tempo, gerando valor para o retalho, com elevada
qualidade do serviço prestado.



100% do capital CTT



Conselho de Administração



Assembleia Geral



Fiscal Único

SOCIEDADE
CERTIFICAÇÕES E
PRÉMIOS

M u lhe re s
29%

Ho m e ns
7 1%

PayShop

MISSÃO/ VISÃO
OBJECTIVOS

ESTRUTURA
ACCIONISTA

GOVERNAÇÃO

A casa-mãe exerce funções de accionista, através de:
MECANISMOS DE
REPORTING

346

•
•
•
•
•
•

Partilha de Administradores
Reuniões mensais de controlo
Reuniões mensais do Conselho de Administração
Controlo do Plano estratégico do Grupo
Controlo financeiro regular
Verificação de cumprimento de normativos do Grupo
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Rede de pagamento de serviços (facturas, compras pela Internet, serviços online),
carregamento de telemóveis, venda de cartões telefónicos pré-pagos e bilhética de
transportes públicos



Rede nacional de mais de 3600 Agentes



Disponível nas Estações de Correios de todo o país.

ECONÓMICOS E



Proveitos Operacionais: 13 949

FINANCEIROS (MIL
EUROS)



EBITDA: 5 808



Carregamentos dos principais operadores móveis espanhóis

PRODUTOS E/OU



Emissão electrónica do paysafecard (serviços de pagamento na Internet)

SERVIÇOS NOVOS



Venda de Cartões telefónicos pré-pagos

ÁREAS DE NEGÓCIO

DADOS

(2008)

SATISFAÇÃO DE
CLIENTE

Outros Produtos



http://www.payshop.pt/emitentes/



Avaliação diária (telefónica ou presencial)



Nº de reclamações – 0
Ho m e ns
42%

RECURSOS
HUMANOS



Total trabalhadores: 26



Formação: Total horas/ano – 655



Total de acidentes de trabalho e nº de dias perdidos: 2 e 22



Taxa de absentismo: 3,81



A apresentação oficial do conceito “donativos fáceis para todos” - mais sete instituições
de solidariedade social juntaram-se ao conceito PayShop, tendo ficado disponível, no
final do ano, um conjunto de dez.



Oferta de uma Festa de Natal às crianças da Associação SOL, com animação e
distribuição de presentes



1º Lugar no Word Mail Award na categoria Retail Project com o Projecto “PayShop –
the most convenient way to pay your bills”

SOCIEDADE

CERTIFICAÇÕES E
PRÉMIOS
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M u lh e re s
58%
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PostContacto

MISSÃO/ VISÃO
OBJECTIVOS

ESTRUTURA
ACCIONISTA

GOVERNAÇÃO



Divulgar empresas, bens e serviços



Possibilitar a angariação de novos clientes de uma forma económica, abrangente e
eficaz, através da distribuição domiciliária e ainda da entrega em mão em locais
públicos (cruzamentos, centros comerciais...)



100% do capital CTT



Conselho de Gerência



Comissão de Remunerações



ROC

A casa-mãe exerce funções de accionista, através de:

REPORTING

•
•
•
•
•
•

Partilha de Administradores
Reuniões mensais de controlo
Reuniões mensais do Conselho de Administração
Controlo do Plano estratégico do Grupo
Controlo financeiro regular
Verificação de cumprimento de normativos do Grupo

ÁREAS DE NEGÓCIO



Distribuição de Correio Não Endereçado e de tráfego mediante lista de endereços



Proveitos Operacionais: 13 923



EBITDA: 3 889

MECANISMOS DE

DADOS
ECONÓMICOS E
FINANCEIROS (MIL
EUROS)

─
PRODUTOS E/OU
SERVIÇOS NOVOS

(2008)

SATISFAÇÃO DE
CLIENTE

RECURSOS
HUMANOS

Outros Produtos



http://www2.ctt.pt/fewcm/wcmservlet/empresasctt/postcontacto/index.html



Estudos de Mercado que também medem a Satisfação



Nº de reclamações – 533 relativas à qualidade de serviço



Montante de indemnizações – 31 000€



Total trabalhadores: 30

Ho m e ns
83%



Formação: Total horas/ano – 120



Total de acidentes de trabalho e nº de dias perdidos: 1



Taxa de absentismo: 0

SOCIEDADE

─

CERTIFICAÇÕES E
PRÉMIOS

─
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M u lh e re s
17 %
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Tourline


Ser co-lider no mercado espanhol de expresso e encomendas urgentes, com elevados níveis
de qualidade, eficiência e proximidade dos clientes



Visão: Assegurar o transporte, recolha e distribuição de envios urgentes, de forma segura e
no período de tempo contratado pelo cliente, contando para tal com uma estrutura logística e
uma rede de franchisados adequada, assim como uma equipa formada e motivada



100% do capital CTT



Conselho de Administração



Comissão Delegada




Auditores Independentes

REPORTING








Partilha de Administradores
Reuniões mensais de controlo
Reuniões mensais do Conselho de Administração
Controlo do Plano estratégico do Grupo
Controlo financeiro regular
Verificação de cumprimento de normativos do Grupo

ÁREAS DE NEGÓCIO



Transporte de correio e encomendas expresso, no mercado Espanhol.



Proveitos Operacionais: 59 779



EBITDA: 5 194

PRODUTOS E/OU



Servicio Entrega Tarde

SERVIÇOS NOVOS

Outros Produtos

MISSÃO/ VISÃO
OBJECTIVOS

ESTRUTURA
ACCIONISTA

GOVERNAÇÃO

Comissão Executiva
A casa-mãe exerce funções de accionista, através de:
MECANISMOS DE

DADOS
ECONÓMICOS E
FINANCEIROS (MIL
EUROS)

(2008)

SATISFAÇÃO DE
CLIENTE



http://www.tourlineexpress.com/base.html



2 Inquéritos anuais de satisfação de clientes internos
Grau de satisfação – 90,7%



2 Inquéritos anuais de satisfação de clientes externos
Grau de satisfação – 86,1%



Nº de reclamações – 0

Relatório e Contas – 2008
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RECURSOS
HUMANOS



Total trabalhadores: 452



Formação: Total horas/ano – 4 967



Total de acidentes de trabalho e nº de dias perdidos: 39 e 462



Taxa de absentismo: ─



Protocolo de colaboração com a organização “Save the Children” – A Tourline assume
os custos e a logística (entrega de convites; material didáctico e revista) do evento
“Quilómetros de Solidariedade”, que envolve 1 000 centros escolares de todo o país
(Espanha) e 225 000 alunos e que visa a recolha de fundos para as crianças necessitadas
da Nigéria.



ISO 9001

SOCIEDADE

CERTIFICAÇÕES E
PRÉMIOS

350

Ho m e ns
65%

Mulhe re s
35%
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5.

Compromissos

Realizado (≥ 95%)

Relatório e Contas – 2008

Não realizado

Em realização
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Tabela 25– Índice remissivo GRI

Índice remissivo dos indicadores de desempenho Ambiental, Social e Económico organizado
segundo o GRI

E – Indicador Essencial
C – Indicador Complementar
Índice de conteúdo do GRI (exclui os indicadores que não se aplicam à Empresa)
Nº e tipo
de
Indicador

Descrição

Página (s)

Estado de
reporting

Estratégica e Análise

1.1 – E
1.2 – E

Mensagem do Presidente
Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades

243-244
260-262
351-359

Perfil da Organização

2.1 – E

Denominação da organização relatora

2.2 – E

Principais marcas, produtos e/ou serviços

2.3 – E

Estrutura operacional da organização e principais divisões, operadoras, subsidiárias e
joint ventures
Localização da sede social da organização
Países em que a organização opera
Tipo e natureza jurídica da propriedade
Mercados abrangidos

2.4 – E
2.5 – E
2.6 – E
2.7 – E
2.8 – E
2.9 – E
2.10 – E

242 e 247
247-248
273-276
341-350

Dimensão da organização relatora
Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido pelo relatório,
referentes à dimensão, à estrutura organizacional ou à estrutura accionista
Prémios recebidos durante o período abrangido pelo relatório

245 e 259
368
248
245 e 270
248
285-287
245
242
247

Parâmetros do Relatório

3.1 – E
3.2 – E

Período abrangido para as informações apresentadas no relatório
Data do último relatório publicado

3.3 – E
3.4 – E

Ciclo de publicação de relatórios
Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo

242
241
242
243 e 368

3.5 – E

Processo para definição do conteúdo do relatório

241-243

3.6 – E

Limite do relatório

242

3.7 – E

Limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do relatório

242

3.8 – E

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias,
atribuições serviços externos e outras entidades, passíveis de afectar a comparação
entre diferentes períodos e/ou organizações
Técnicas de medição de dados e bases de cálculo

3.9 - E
3.10 – E
3.11 – E
3.12 – I
3.13 – E

242
333-336
242

Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações existentes em
relatórios anteriores
Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito, limite ou
métodos de medição aplicados
Tabela de correspondência GRI
Política e prática corrente relativa à procura de um processo independente de garantia
de fiabilidade para o relatório

242
242
360-363
242

Governação, Compromissos e Envolvimento

4.1 – E

Estrutura de governação da organização

257-259

4.2 – E

Indicar se o Presidente do Conselho de Administração é membro executivo

258

4.3 – E

Indicar o número de membros do órgão de governança hierarquicamente mais elevado
que são independentes e/ou não-executivos
Mecanismos que permitam a accionistas e trabalhadores transmitir recomendações ou
orientações ao CA

4.4 – E

360

258
284 e 297
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4.5 – E

4.6 – E
4.7 - E
4.8 – E
4.9 – E

4.10 – E
4.11 - E
4.12 – E

4.13 – E

Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governança hierarquicamente
mais elevado, dos directores de topo e dos executivos e o desempenho da organização
(incluindo o desempenho social e ambiental)
Processos ao dispor do CA para evitar conflitos de interesse
Definição da qualificação e especialização que os membros do CA devem ter para
orientar a direcção estratégica da organização, na economia, ambiente e social
Missão, códigos de conduta e princípios considerados relevantes para o desempenho
económico, ambiental e social
Processos do órgão de governança, hierarquicamente mais elevado, para supervisionar
a forma como a organização efectua a identificação e a gestão do desempenho
económico, ambiental e social
Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governança hierarquicamente
mais elevado, especialmente em relação ao desempenho económico, ambiental e social
Explicação sobre se o principio da precaução é abordado pela organização e de que
forma
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas externamente, de carácter
económico, ambiental e social, que a organização subscreve ou defende

4.14 – E

Participação significativa em associações e/ou organizações de defesa
nacionais/internacionais
Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas pela organização

4.15 – E

Base para a identificação e selecção das partes interessadas a serem envolvidas

4.16 – E

Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas

4.17 – E

Principais questões e preocupações identificadas através do envolvimento das partes
interessadas e as medidas adoptadas pela organização no tratamento das mesmas

248 e 254
255 e 256
257
R&C 2008
250-252 e
254
257
R&C 2008
254
259-263
252, 292
295
310 e 311
252
263 e 310
266-267
264
253,
266-267,
278 e 297
264-265 e
268

Desempenho Económico

Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho, políticas e contextualização
EC1 – E

EC3 – E
EC8 – E

Valor económico directo gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais,
remuneração de funcionários, doações e outros investimentos na comunidade, lucros
acumulados e pagamentos a investidores e governos
Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização
Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infra-estruturas e serviços que visam
essencialmente o benefício público através de envolvimento comercial, em géneros ou
pro bono

247 – 252
351-359
269
304
253, 274,
287

Desempenho Ambiental

Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho, políticas e contextualização
EN1 – E

Discriminação das matérias-primas, por peso ou por volume

EN3 – E

Discriminação do consumo directo de energia, por fonte de energia primária

EN4 – E

Discriminação do consumo indirecto de energia, por fonte de energia primária

EN5 – C

Total de poupança de energia devido a melhorias na conservação e na eficiência

EN6 – C
EN7 – C

Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência energética ou nas
energias renováveis, e reduções no consumo de energia em resultado dessas iniciativas
Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia e reduções alcançadas

EN8 – E

Consumo total de água, por fonte

EN14 – C

Estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão de impactes na biodiversidade
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314-317
326 e 329
331
351-359
327, 334
335-336
338, 339
318, 333,
335
337-338
339 e 340
318, 333,
335, 337,
339 e 340
318-320
320-322
327-328
323
326, 333,
335, 338,
339 e 340
330-331
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EN16 – E

Totalidade das emissões de gases causadores do efeito de estufa, por peso

EN17 – E

Outras emissões relevantes e indirectas de gases com efeito de estufa, por peso

EN18 – C

Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e reduções
alcançadas

EN20 – E

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

EN21 – E

Descarga total de água, por qualidade e destino

EN22 – E

Quantidade total de resíduos, por tipo e método utilizado no fim de linha

EN26 – E

Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços e o grau de
redução do impacte

EN28 – E

Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o número total de
sanções não-monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais
Impactes ambientais significativos, resultantes do transporte de produtos e outros bens
ou matérias-primas utilizados nas operações da organização, bem como o transporte de
trabalhadores
Total de custos e investimentos com a protecção ambiental por tipo

EN29 – C

EN30

322-323 e
324
333 e 335
323 324
321,
324-325 e
327
322
326
328-329
334, 336,
338, 339 e
340
315, 316,
325 e 328
351-359
332
315, 326,
330, 337 e
339
332, 334,
336, 339 e
340

Desempenho Social

Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho, políticas e contextualização

259, 271 e
272, 273,
277, 281
283-284
285, 292,
294
298-302
310
351-359

Recursos Humanos

LA1 – E

Mão-de-obra, por tipo de emprego, por tipo de contrato de trabalho e por região

LA2 – E

Número total funcionários e respectiva taxa de rotatividade, por faixa etária, por género
e por região
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são concedidos a
funcionários temporários ou a tempo parcial
Percentagem de funcionários abrangidos por acordos de negociação colectiva

LA3 – C
LA4 – E
LA5 – E
LA7 – E
LA8 – E

LA10 – E
LA11 – C
LA12 - C
LA13 – E

292, 294

Prazos mínimos para aviso prévio em relação a mudanças operacionais, incluindo se
essa questão é mencionada nos acordos de negociação colectiva
Percentagens de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos
relacionados com o trabalho, por região
Programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em
curso, para garantir assistência aos funcionários, às suas famílias ou aos membros da
comunidade afectados por doenças graves
Média de horas de formação, por ano, por funcionário, discriminadas por categoria de
funcionário
Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a
continuidade da empregabilidade dos funcionários e para a gestão de carreira
Percentagem de trabalhadores que recebem, regularmente, análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira
Composição dos órgãos de governança e discriminação dos funcionários por categoria,
de acordo com o género, a faixa etária, as minorias e outros indicadores de diversidade

292-293
303 e 307
297-298
296
294
308-309
304, 309
299-300
293, 295,
299 e 300
296
257, 311,
312 e 313
Anexo I do
R&C 2008

Direitos Humanos

HR2 – E

362

Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que foram submetidos
a avaliações relativas a direitos humanos

271
315-316
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HR4 – E
HR6 – E

HR7 – E

Número total de casos de discriminação e acções tomadas – Não houve casos de
discriminação
Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, e medidas
que contribuam para a sua eliminação – Os CTT proíbem qualquer forma de trabalho
infantil
Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou
escravo, e medidas que contribuam para a sua eliminação - Os CTT proíbem qualquer
forma de trabalho forçado

311 e 362
362

362

Sociedade

SO1 – E
SO2 - E
SO4 - E
SO7 – C
SO8 – E

Natureza, âmbito e eficácia de programas e práticas para avaliar e gerir os impactes das
operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída
Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análises de risco para
prevenir a corrupção
Medidas tomadas em caso de corrupção
Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust e práticas de
monopólio, bem como os seus resultados
Número total de multas e sanções não-monetárias relacionadas com o não cumprimento
de leis e regulamentos

285, 288
292
255-256
255-256
256
256

Produtos e Serviços

PR1 – E

PR3 – E
PR5 – C
PR6 – E
PR9 – E

Ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de saúde e segurança são
avaliados com o objectivo de efectuar melhorias, bem como a percentagem das
principais categorias de produtos e serviços sujeitas a tais procedimentos
Indique o tipo de procedimentos para informação e rotulagem dos produtos e serviços,
bem como a percentagem dos principais produtos e serviços sujeitos a tais requisitos
Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo resultados de
pesquisas que meçam a satisfação do cliente
Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários relacionados com
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio
Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

276-277
276-277
283-284
278-282
282-283
256
256

(Fonte: GRI (2006): “Directrizes para Elaboração dos Relatórios de Sustentabilidade”)
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Glossário
Acidente de trabalho
Acidente que se verifica no local e no tempo de trabalho e produz directa ou indirectamente lesão
corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte a morte ou redução na capacidade de trabalho
ou de ganho.

Aspectos ambientais
Elemento das actividades, produtos ou serviços de uma organização que possam interagir com o
ambiente.

Correio Híbrido
Correio que é recebido electronicamente, impresso e entregue como uma carta.

Desenvolvimento sustentável
Desenvolvimento que satisfaz as necessidades actuais sem comprometer a possibilidade das gerações
futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Conceito desenvolvido no âmbito do relatório da
Comissão Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas “O Nosso Futuro
Comum”. A nível empresarial, expressa-se no empenho das empresas levarem a cabo práticas de
responsabilidade social, no âmbito dos seus recursos humanos, do ambiente, da actividade comercial e
implicações sociais.

EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and (goodwill) Amortisation

Eco-eficiência
Oferta de bens e serviços a preços competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas, reduzindo
progressivamente o impacto ecológico e a utilização de recursos ao longo do ciclo de vida, até atingirem
um nível, que, pelo menos, respeite a capacidade de sustentação estimada para o planeta.

EFQM - (European Foundation for Quality Management) Fundação Europeia para Gestão da Qualidade

Gases com Efeito de Estufa (GEE)
Gases existentes na atmosfera que absorvem e reemitem radiação infravermelha, originando um “efeito
de estufa” natural que mantém a temperatura do planeta dentro dos limites toleráveis. Os principais GEE
são o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), os hidrofluorcarbonos (HFC),
os perfluorcarbonos (PFC) e o hexafluoreto de enxofre (SF6). São emitidos por processos naturais e por
acção humana, principalmente através da queima de combustíveis, associada aos transportes e indústria.
A intensificação da actividade humana tem vindo a originar o aumento das emissões destes poluentes,
provocando o aquecimento global do planeta, que o IPCC estima poder aumentar em 5,8ºC a temperatura
média da superfície terrestre, até ao ano de 2100.
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Global Compact
Por vezes denominado Compacto Global ou Pacto Mundial, foi lançado, em Janeiro de 1999, durante o
Fórum Económico de Davos, por Kofi Annan, Secretário-geral das Nações Unidas. Tem por ambição
«unir as forças dos mercados à autoridade dos ideais individuais».
O Global Compact tem por objectivo fazer o mundo dos negócios cumprir dez princípios fundamentais:
1. apoiar e respeitar a protecção dos direitos humanos na esfera da sua influência;
2. garantir que as suas próprias organizações não são cúmplices de violação dos direitos humanos;
3. garantir a liberdade de associação e o direito às associações colectivas;
4. eliminar todas as formas de trabalho forçado e obrigatório;
5. abolir o trabalho infantil;
6. eliminar a discriminação no trabalho e nas profissões;
7. apoiar uma abordagem preventiva no âmbito ambiental;
8. tomar a iniciativa para reforçar a responsabilidade ambiental;
9. encorajar o desenvolvimento e a difusão das tecnologias ambientais;
10. lutar contra todas as formas de corrupção, incluindo extorsão e suborno.

Governo da Sociedade (Corporate Governance)
É o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas. Na sua estrutura é definida a distribuição dos
direitos e responsabilidades de todos os participantes envolvidos na empresa, como sendo a direcção, os
gestores, os accionistas e as restantes partes interessadas, e quais as regras e procedimentos para as tomadas de
decisão. Ao fazer isso, fornece a estrutura através da qual os objectivos da empresa são estabelecidos e os
meios para alcançá-los e para monitorizar o desempenho (Fonte OCDE, 1999).
Governação corporativa significa promover justiça, transparência e responsabilidade empresarial (Fonte: World
Bank, tal como citado em artigo do Financial Times, 1999).

GRI
A Global Reporting Initiative é uma iniciativa internacional em que participam empresas, ONGs, gabinetes de
consultores e universidades, interessados em elaborar um quadro de regras destinadas às empresas preocupadas
com o Desenvolvimento Sustentável. O objectivo da GRI é definir linhas directivas para ajudar as empresas a
desenvolverem relatórios de responsabilidade social que apresentem os impactos económico, social e ambiental
das suas actividades, produtos e serviços.

Impacte ambiental
Qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, das actividades,
produtos ou serviços de uma organização.

Norma ISO 9001
Normas Internacionais da International Organization for Standardization sobre sistemas de gestão da
qualidade.
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Norma ISO 14 001
Normas Internacionais da International Organization for Standardization sobre sistemas de gestão ambiental.

Poluente atmosférico
Substância introduzida, directa ou indirectamente, pelo Homem no ar ambiente, que exerce uma acção nociva
sobre a saúde humana e/ou o meio ambiente.

Região
A empresa, operador postal incumbente de serviço postal universal, desenvolve a sua actividade em todo o
território nacional, sem especialização ou concentração regional. Por esse motivo, não se apresentam dados
repartidos por região.

Relatório de Responsabilidade Social ou Relatório de Desenvolvimento Sustentável
O Relatório de Responsabilidade Social (RRS) torna público o desempenho de uma empresa a nível económico,
ambiental e social. Actualmente existem linhas orientadoras para a elaboração de relatórios, nomeadamente as
da GRI (Global Reporting Initiative). Pretende-se que os relatórios se tornem uma prática comum a todas as
empresas, construídos da mesma forma e com base nos mesmos indicadores, de modo a que seja possível fazer
uma comparação entre empresas.

Responsabilidade Social ou Responsabilidade Social Corporativa
Conceito que se refere à aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável nas empresas e que integra três
dimensões: a económica, a social e a ambiental. A Comissão da Comunidade Europeia, no Livro Verde que
lançou sobre a temática, define a responsabilidade social como: «um comportamento que as empresas adoptam
voluntariamente e para além das prescrições legais, porque consideram ser esse o seu interesse a longo prazo».

Stakeholder
Stakeholders ou partes interessadas são pessoas, grupos e organizações que afectam ou são afectados pelas
actividades de uma empresa, ou seja, representa todos os intervenientes na produção da empresa e todos
aqueles sobre os quais ela tem, de alguma forma, uma repercussão. São todos os agentes da empresa
(trabalhadores, clientes, fornecedores, accionistas, administradores) e os agentes da envolvente (o Estado, os
sindicatos, as instruções, os media) e a sociedade civil (colectividades e associações da região onde está
implantada a empresa).
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Inquérito
A sua opinião é importante

Ficha de Apreciação

Identificação (facultativo)
Nome__________________________________________________________
Profissão________________________________________________________
Empresa/Instituição_______________________________________________
Área de actuação_________________________________________________

1. A que grupo de “stakeholders” pertence
 Colaborador
 Cliente
 Fornecedor
 Parceiro/accionista
 Organismo Não Governamental
 Órgãos de Comunicação Social
 Outro*
*Qual__________________________________________________________

2. Classifique os diferentes aspectos do Relatório de Responsabilidade Social usando os números
abaixo:
[Escala: 1 = Excelente; 2 = Bom; 3 = Suficiente e 4 = Medíocre]

Conteúdo escrito:

1

2

3

4

Dimensão:

1

2

3

4

Apresentação gráfica:

1

2

3

4

3. Que aspectos positivos considerou mais relevantes neste documento?
 A Fiabilidade e o detalhe dos indicadores apresentados
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 As acções promovidas pelos CTT – Correios de Portugal
 As políticas desenvolvidas pelos CTT – Correios de Portugal
 A Clareza de informação
 Outros*
*Quais:________________________________________________________

Insira os seus comentários ou sugestões no espaço abaixo

Muito Obrigado!

Edição: CTT - Correios de Portugal, SA
Sede social: R. São José 20, 1166-001 LISBOA
Contacto: sustentabilidade@ctt.pt
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APROVAÇÃO DAS CONTAS
EXTRACTO DA ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
“Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, pelas quinze horas, na
sua sede social sita na Rua de São José número vinte, em Lisboa, reuniu a
Assembleia Geral da CTT – Correios de Portugal, S.A., ...
(...) Ordem de Trabalhos ...
Um – Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas individuais e consolidadas
relativas ao exercício de dois mil e oito, bem como sobre os respectivos Relatório e
Parecer do Conselho Fiscal;
Dois – Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados do Conselho de
Administração;
Três – Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; ...
(...) primeiro ponto da Ordem de Trabalhos ... Accionista .... votava favoravelmente
a aprovação do Relatório de Gestão e das Contas individuais e consolidadas da
CTT, S.A., referentes ao exercício de dois mil e oito, tendo em conta os pareceres
dos Órgãos de Fiscalização;
(...) segundo ponto da Ordem de Trabalhos ... Accionista .... votava favoravelmente
que o resultado líquido do apurado no exercício de dois mil e oito, no montante de
58.152.857,00 euros (cinquenta e oito milhões cento e cinquenta e dois mil e
oitocentos e cinquenta e sete euros), tivesse a seguinte aplicação:
---Reserva legal (5%) - 2.907.642,85 euros (dois milhões novecentos e sete mil
seiscentos e quarenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos);
---Distribuição de dividendos (80%) - 46.522.285,60 euros (quarenta e seis
milhões quinhentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e cinco euros e sessenta
cêntimos);
---Distribuição aos trabalhadores - 4.034.880,00 euros (quatro milhões trinta e
quatro mil oitocentos e oitenta euros);
---Reservas Livres - 4.688.048,55 euros (quatro milhões seiscentos e oitenta e oito
mil quarenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos);
(...)terceiro ponto da Ordem de Trabalhos ... Accionista Único que propôs e votou
favoravelmente, nos termos do artigo 455.º do CSC, um voto de confiança pelo
trabalho desempenhado pelo Conselho de Administração e por cada um dos seus
membros, bem como pelos Órgãos de Fiscalização e em cada um dos respectivos
membros ...”

