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Este Relatório refere-se à   

PT Portugal, sendo que  

os dados de carácter económico,  

social e ambiental apresentados  

resultam da consolidação da realidade  

das suas empresas ; 

 

 

PT Portugal, SGPS, SA 

Sede: Av. Fontes Pereira de Melo 40,  

1069-300 Lisboa  

Portugal 

Capital social: 3 450 000 000 euros 

Matrícula na conservatória 

do registo comercial de Lisboa 

e pessoa coletiva nº 507 690 737 

 

CONTACTOS 

Sustentabilidade 

 

Teresa Salema 

e-mail: m.teresa.c.salema@telecom.pt  

Telefone: +351 215 004 022 

 

Isabel Martinho 

e-mail: isabel.m.martinho@telecom.pt 

Telefone: +351 215 003 682 
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A apresentação deste relatório obedece aos seguintes critérios: 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE - GRI 
O relatório de sustentabilidade empresarial da PT Portugal é elaborado de acordo com as diretrizes da 

Global Reporting Initiative, G4, na opção abrangente. O índice referente aos indicadores da GRI encontra-se 

no final deste relatório e identifica o cumprimento dos requisitos que o nível exige, relativamente ao perfil e 

indicadores de desempenho. 

 
PERÍODO DE INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA 
Este relatório contém dados relativos à atividade da PT Portugal durante o ano de 2014. A PT Portugal 

publica anualmente o relatório de sustentabilidade empresarial a par do relatório e contas consolidadas, 

sendo que a última publicação refere-se ao ano de 2013. A denominação e os acionistas da empresa foram 

alvo de alterações durante o último ano sendo que o âmbito de atuação e reporte dos dados económicos, 

sociais e ambientais se referem às empresas da PT Portugal em Portugal em linha com os relatórios de anos 

anteriores – foram retirados os impactos económicos decorrentes das participações financeiras que a 

empresa anteriormente detinha em empresas do setor em outros países de África, Ásia e América do Sul. 

 

ÂMBITO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
A informação disponibilizada refere-se à cadeia de valor da PT Portugal. Este relatório deve ser considerado 

a par do Relatório & Contas Consolidadas da PT Portugal, onde estão espelhadas as contas, as 

demonstrações financeiras e o governo da sociedade. 

ESTRUTURA E INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADAS 
A estrutura e informação disponibilizada neste relatório constitui um ato de transparência e partilha da PT 

Portugal para com os stakeholders, evidenciando as metas atingidas e as políticas adotadas na cadeia de 

valor no sentido de valorizar a sustentabilidade do negócio e da sociedade a longo prazo. 

O desempenho e os resultados apresentados são baseados numa abordagem multi-stakeholder, nos 

indicadores e diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) G4, nos 10 Princípios do Pacto Global das Nações 

Unidas, no Ruggie Framework, nos temas críticos identificados pelas partes interessadas e nos benchmarks 

disponibilizados pelas principais agências de ratings e organizações internacionais de sustentabilidade. 

A identificação dos assuntos materiais da gestão sustentada da PT Portugal foi realizada em conformidade 

com a análise da informação recebida dos nossos stakeholders, através de diálogo, dos respetivos canais de 

comunicação e de consultas por amostragem. 
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CRITÉRIOS UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DOS DADOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS 
Os dados apresentados têm origem nos sistemas de informação da PTP e têm por base as Normas 

Internacionais de Contabilidade – IFRS, o sistema fiscal, a legislação do direito do trabalho e do ambiente, os 

princípios de conduta adotados pela empresa, os 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas, as 

diretrizes e indicadores da GRI, os princípios materialidade e transparência definidos pela AA 1000 e 

aplicação da metodologia do London Benchmarking Group. 

Os princípios, politicas e estratégias adotadas na empresa encontram-se referenciadas neste relatório e o 

seu detalhe pode ser encontrado no website corporativo da empresa em   

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/     

Os dados apresentados ao longo do relatório evidenciam a evolução do desempenho em cada tema 

comparando, sempre que possível, os dados do triénio 2012 – 2014 com os dados do ano de 2011. 

 
AUDITORIA E VERACIDADE DOS DADOS APRESENTADOS 
Este relatório é sujeito a um processo de verificação da totalidade da informação nele incluída, em linha com 

as diretrizes da GRI, no que respeita à credibilidade e qualidade do conteúdo e à orientação da auditoria por 

parte de uma entidade externa e independente. Este processo encontra-se em curso, pelo que a sua 

conclusão contribuirá para aperfeiçoar os conteúdos, agora, disponibilizados. 

SUGESTÕES DE APERFEIÇOAMENTO 
Este relatório incorpora as sugestões de aperfeiçoamento que nos são transmitidas através do canal aberto 

para esse efeito em sustentabilidade@telecom.pt. Contribua também.

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/
mailto:sustentabilidade@telecom.pt


Perfil da Organização 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    7 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 

 

Telecomunicações em Portugal 

Segmentos de Cliente Receitas (Milhões de Euros) 
Residencial 708 
Pessoal 622 
Empresa 750 
Outros 375 

Total 2.455 

 

 

Outros negócios de telecomunicações * 
Unitel 25% (a) >Angola >Móvel 
MTC 34% (a) >Namíbia >Móvel 
CVT 40% (a) >Cabo Verde >Fixo, Móvel 
Timor Telecom 41% >Timor Leste >Fixo, Móvel 
CST 51% (a) >S. Tomé e Príncipe >Fixo, Móvel 
(a)

Estas participações são detidas pela Africatel Holdings BV, a qual é controlada em 75% pela PT Portugal  

*O presente relatório refere-se exclusivamente à atividade de telecomunicações em Portugal 

 

 

Outros negócios 
Inovação, investigação e desenvolvimento, serviços de sistemas e TI ( PT Inovação e Sistemas 100%); Cloud e Data 
Centers (PT Cloud and Data Centers, SA 100%) ; Serviços Administrativos e de Gestão Partilhada (PT PRO 100%); Call 
Centers e Serviços de Telemarketing (PT Contact 100%) 
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II. PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

SUSTENTABILIDADE 

 Dynamic Awards – EMEA Awards: 

 The Green Data Center – Data Center da Covilhã 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Prémios Construir – Prémio de Sustentabilidade:  

Melhor Projeto de Engenharia e o Mais Sustentável - Data Center da Covilhã 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 RobecoSAM Sustainability Year Book:   

Avaliação mundial 2014 – PT Silver Class  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Dow Jones Sustainability Index 2014:  

Membro a nível mundial e a nível europeu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ETHIBEL EXCELLENCE:  

Membro em 2014 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 FTSE4Good: 

membro em 2014 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 CDP – Driving Sustainable Economies:  

Membro em 2014 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INOVAÇÃO 

 TV CONECTED AWARDS 2014: 

Best TV Experience Enhancement – MEO KANAL by PT 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 CRM EXCELLENCE AWARDS 2014: 

Innovation – PT 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 CIO AWARDS 2014 – IDC PORTUGAL: 

Programa de transformação nas Operações da PT 
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RECURSOS HUMANOS 

 HUMAN RESOURCES 2014: 

Melhor Empresa para Trabalhar – PT 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 MASTERS DO CAPITAL HUMANO 2014: 

Melhor Política de recrutamento e Retenção de Talentos – PT 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMUNICAÇÃO 

 Grande Prémio APCE: 

Evento Externo: Inauguração do Data Center na Covilhã 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Prémios Meios & Publicidade – Comunicação: 

Empresa do Ano – PT 

Evento Grande Público – Prata – MEO Out Jazz 

Ação Motivação – Bronze – PT Contact Awards 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os Prémios e reconhecimentos aqui descritos podem ser encontrados no website corporativo da empresa e 

referem-se aos prémios recebidos em 2013 ou 2014, decorrentes da atividade da PT em Portugal: uns foram 

recebidos ainda no âmbito dos acionistas da PT SGPS e outros já no âmbito do acionista OI,SA, a partir de Maio de 

2014. 
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 Caro leitor, 

Vivemos num mundo repleto de desafios e excelentes oportunidades que nos levam a repensar os métodos de gerir 

negócios e nos incitam a ousar mudar. As TIC têm fomentado o acesso generalizado à informação e, 

consequentemente, a uma sociedade mais esclarecida, mais crítica e com novos padrões de exigência. 

É, por isso, imprescindível associar novos paradigmas às tradicionais receitas de gestão das empresas. Saber ouvir, 

questionar, dialogar, mudar e melhorar são as atitudes que adotamos todos os dias, com determinação. Os desafios 

ambientais, éticos e sociais, a par dos impactos da atividade e da entrega de resultados a todos os stakeholders, já 

integram a nossa abordagem de gestão. 

A PT Portugal é uma empresa com alicerces muito fortes e, ao longo do tempo, tem evidenciado capacidades 

ímpares nas áreas da inovação tecnológica e da sustentabilidade. É este o caminho que queremos reforçar 

expandindo a nossa atividade para novos horizontes e competindo fortemente para que sejamos uma das melhores 

empresas do mundo e, também uma empresa melhor para o mundo. 

Apoiamos e respeitamos os 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas, os Direitos das Crianças e Princípios 

Empresariais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização Internacional do Trabalho, os Princípios 

para a utilização segura dos dispositivos conectados e serviços online por crianças e jovens na EU, e procuramos 

promover estes princípios em toda a nossa cadeia de valor. 

A PT Portugal está presente na vida da maioria dos portugueses: tem sete milhões de clientes móveis, garante 

serviços a trezentas e cinquenta mil empresas e está em cerca de um milhão e meio de lares. Somos uma empresa 

que faz a diferença na dinamização da economia, na preservação do equilíbrio ambiental, na educação e na 

acessibilidade à saúde.  

 

O que fazemos todos os dias tem impacto na vida das pessoas. As competências de inovação que nos distinguem 

permitem encontrar as soluções que mais se adequam às necessidades de cada cliente e a atitude que pauta a nossa 

atuação permite criar laços duradouros suportados na partilha, na ética, na lealdade, na transparência e no rigor. Por 

isso, queremos reforçar as nossas ligações e continuar a merecer o reconhecimento de todos. 

Alcançar a sustentabilidade nos negócios não significa apenas oferecer serviços e produtos de excelência. Significa 

também ter processos, procedimentos e formas de atuação que nos diferenciam e que contribuem para robustecer 

os alicerces de confiança, reduzir a pegada de carbono, minimizar o impacto de eventos climatéricos extremos na 

sociedade e nas empresas e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.  
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Queremos trazer mais-valias a toda a cadeia de valor. Queremos fazer negócios com futuro em todo o mundo e, por 

isso, adicionamos ao respetivo enquadramento legal novos contornos que reforçam valores éticos, ambientais e 

sociais com benefícios para todos. 

Temos uma agenda de crescimento que inclui, a um mesmo tempo, a transformação digital do tecido empresarial e 

o desenvolvimento do bem-estar social e ambiental do país. Com um dos maiores investimentos realizados no setor 

nos últimos anos, a PT Portugal está já a transferir conhecimentos e tecnologias para os seus clientes que lhes 

garantem impactos positivos em termos económicos, ambientais e sociais.  

Redes de nova geração, com elevada largura de banda através de fibra ótica (FTTH) e 4G (LTE), um dos maiores e 

mais sustentáveis data centers da Europa e plataformas e aplicações sobre as TIC estão na génese da nossa expansão 

e do maior equilíbrio da sociedade onde estamos inseridos.  

Estamos firmemente convictos de que a nossa atividade é um motor de desenvolvimento e de progresso da 

sociedade e do país. Por isso, vamos reforçar o envolvimento e o compromisso de toda a nossa cadeia de valor com 

o objetivo de transformar dificuldades em oportunidades, reinventando formas para digitalizar e melhorar a vida de 

todos e com todos, construir um futuro sustentável. 

Este relatório mais uma vez pretende ser um espaço de reflexão, transparência e partilha dos impactos da nossa 

atividade na economia, no ambiente e na sociedade. Por isso, gostaria de expressar o meu agradecimento a todos os 

que têm participado no caminho que estamos a percorrer e de partilhar a síntese da evolução e dos resultados 

atingidos no último ano, através da publicação deste relatório que foi elaborado de acordo com o nível mais 

exigente das diretrizes da Global Reporting Initiative (G4) e da AA 1000. 

 

Presidente Executivo 

Armando Almeida  
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01. ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 

O universo das telecomunicações e a multimédia estão a revolucionar a forma como as pessoas se relacionam, se 

deslocam, trabalham, aprendem, gerem o dia-a-dia e a informação de um modo geral. Vivemos uma mudança de 

paradigma onde a globalização abre um mundo de novas oportunidades. Se por um lado as previsões de 

crescimento da população mundial e de disseminação das economias de mercado irão, tudo indica, proporcionar 

novos clientes e novos negócios para as empresas do setor, por outro lado, irão exigir também que se antecipem 

iniciativas que contribuam para a criação de uma maior literacia digital e, consequentemente, de uma maior 

dinamização da sustentabilidade através destes meios. 

Assim, é fundamental identificar respostas globais e é nossa convicção que as TIC irão favorecer modelos 

alternativos à circulação de pessoas, à aquisição de conhecimentos, à forma de fazer negócios, à troca de 

informações e ideias e no acesso à saúde, contribuindo para reduzir o consumo de recursos, melhorando a eficiência 

económica e ambiental e aproximando as pessoas. 

A PTP tem sido, e quer continuar a ser, uma força motriz no desenvolvimento destes modelos e na implementação 

de tecnologias líderes de mercado. A nossa cultura de inovação, alavancada nas parcerias que estabelecemos com 

entidades reconhecidas a nível nacional e internacional, têm estado sempre no centro da nossa estratégia e 

assumem um papel fundamental na criação de soluções tecnológicas e organizacionais suscetíveis de garantirem 

condições sócio-económico-ambientais sucessivamente aperfeiçoadas e com impactos positivos para todos. 

A integração da sustentabilidade na PTP é um exercício diário que tem por objetivos apoiar a estratégia global da 

empresa, criar valor para as partes interessadas, identificar e mitigar riscos, e robustecer os negócios. 

 

ALICERCES DA CRIAÇÃO DE VALOR  

 

CRESCIMENTO COM LUCRO 
PROGRESSO SOCIAL E QUALIDADE AMBIENTAL 

       
Sustentabilidade na gestão de negócios 

 
PILAR 

ECONOMICO 
 

PILAR 
AMBIENTAL 

 
PILAR 

SOCIAL 
 

Responsabilidade social e cidadania 
       

Ética | Anticorrupção | Direitos Humanos e Laborais 
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Agregada em três dimensões – Valores, Meio Ambiente e Sociedade - os eixos incluídos na visão estratégica de 

sustentabilidade são genericamente os seguintes: 

VALORES MEIO AMBIENTE SOCIEDADE 

Promover negócios baseados num maior 
conhecimento, rigor e responsabilidade 

Inovar, minimizar o impacte de 
carbono na natureza, e estimular a 
biodiversidade 

Alavancar a partilha, a solidariedade 
e o respeito mútuo, para promover 
um maior equilíbrio socioeconómico 

Crescimento sustentável 
Incrementar a eficiência energética nas 
infraestruturas 

Contribuir para a dignificação do 
trabalho e dos Direitos Humanos 

Ética e satisfação nos relacionamentos 
Dinamizar o uso e a implementação de 
energias alternativas 

Estimular a empregabilidade 

Rigor e transparência na informação Inovar os sistemas de climatização  
Promover o conhecimento, a saúde e o 
consumo responsável 

Partilha e envolvimento com todos os 
Stakeholders 

Identificar e implementar sistemas de 
monitorização inteligentes 

Incentivar a inclusão e a literacia digital 
da população 

Inovação na oferta comercial e abordagem ao 
mercado 

Incorporar eficiência social e ambiental 
na oferta comercial 

Dinamizar e participar em iniciativas de 
solidariedade social 

Proteção e privacidade de dados pessoais e 
informação de clientes 

Racionalizar, reutilizar e reciclar Envolver a cadeia de valor  

Dinamização da economia digital 
Potenciar a utilização de equipamentos 
com menor dependência energética 

Reforçar ligações a universidades e 
outras entidades que contribuam para 
alavancar o conhecimento 

 

 

O foco da estratégia no próximo triénio mudará o seu epicentro, conforme a ilustração abaixo 

 

 

 

    Incentivar colaboradores, clientes e fornecedores a adotarem comportamentos socialmente responsáveis 
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01. ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 

01.1.PRINCÍPIOS, CÓDIGOS DE CONDUTA E POLÍTICAS 

 

 

A forma como a empresa se relaciona com os seus clientes, sociedade, fornecedores, Estado, meio-ambiente ou com 

os seus colaboradores reflete um conjunto de valores e uma conduta ética. Na ótica da PTP, ser, pensar, decidir e 

agir de forma sustentável requer um processo de relacionamento, negociação e integração construtiva entre todos 

os agentes baseado em princípios que respeitem o equilíbrio possível entre o sucesso empresarial, o meio ambiente 

e as expetativas das partes interessadas.  

Os Princípios, as Políticas e os Códigos de Conduta adotados na PTP são definidos pela administração da empresa, 

são divulgados através dos meios de comunicação existentes com cada stakeholder, os que se justificam são 

integrados nos contratos celebrados com cada parte interessada e, a sua aplicação, é verificada pela equipa de 

sustentabilidade e pela equipa de auditoria interna. 

Princípios 

A PTP participa, é subscritora, aplica na empresa e promove ativamente os princípios de sustentabilidade e de 

responsabilidade social corporativa preconizados por organizações nacionais e internacionais.  

Trata-se de princípios relacionados com ética nos negócios, respeito e preservação ambiental, direitos humanos e 

laborais, instrumentos anticorrupção e de inclusão social. A compreensão e a adoção destes princípios constituem 

um desafio permanente, exigindo envolvimento, monitorização e feedback entre os representantes de toda a cadeia 

de valor. 
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PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL QUE A EMPRESA ADOTA E ORGANIZAÇÕES ONDE A 

EMPRESA PARTICIPA:  

 ORIENTAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

GRUPO DE 

TRABALHO 
ÓRGÃO 
GESTÃO 

APOIO 
FINANCEIRO 

INTERNACIONAIS     

ORGANIZAÇÃO NAÇÕES UNIDAS     

10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas √    

“Ruggie framework” √    

Direitos das Crianças e Princípios Empresariais das Nações Unidas √    

LONDON BENCHMARK GROUP (LBG)     

Práticas e gestão de iniciativas de intervenção social  √  √ 

UNIÃO GLOBAL DE SINDICATOS (UNI)     

Carta de Responsabilidade Social da União Internacional de 

Sindicatos  

 

√ √   

EUROPEUS     

ETNO (EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK 

OPERATORS ASSOCIATION) ) 

 √ √ √ 

Carta ambiental e de sustentabilidade √ √   

Carta de Responsabilidade Social Corporativa √ √   

UNIÃO EUROPEIA     

Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável √    

Código de Conduta de Eficiência Energética  √ √   

Princípios para a utilização segura de Dispositivos Conectados e 

Serviços Online  

√    

ICT Industry Coalition For Child Protection (online safety)  √   

Código Europeu de Boas Práticas para as mulheres nas TIC √ √   

Bom Trabalho, Boa saúde – Guia de Boas Práticas √ √   

Carta Europeia de Segurança Rodoviária √    

NACIONAIS     

BCSD PORTUGAL (CONSELHO EMPRESARIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) 
√ √ √ √ 

Smart Cities  √   

Monitorização de impactes sociais  √   

Sustentabilidade nas TIC  √   

FÓRUM DE EMPRESAS PARA A IGUALDADE DE GÉNERO – iGEN  √ √   

Carta de compromisso para a igualdade de género √ √   

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ANUNCIANTES  √  √ √ 

Código de Boas Práticas de Comunicação Responsável para 

menores 
√ √   

Carta de Compromissos de Comunicação Responsável √ √   

FAQTOS|RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS NAS COMUNICAÇÕES 

MÓVEIS) 
√   √ 
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CÓDIGOS DE CONDUTA, POLÍTICAS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO 

Os códigos de Conduta e as Políticas em vigor na PTP integram os princípios e as boas práticas preconizadas pelas 

organizações de que faz parte, além de estarem em conformidade com a legislação vigente. 

Os Códigos de Conduta e as políticas adotadas estão publicadas, podem ser consultadas no website e intranet 

corporativas, e todos os colaboradores, fornecedores e clientes são alvo de ações de formação e/ou sensibilização 

sobre os seus conteúdos e impactos. 

Objetivos 

As políticas adotadas visam nortear a atitude e o comportamento de toda a cadeia de valor da empresa, 

alavancando a mobilização e a adesão de todos para além do que está definido nos Códigos de Conduta e nos 

termos contratuais estabelecidos.  

Os código de ética e de conduta preveem o total alinhamento com toda a legislação e regulamentos legais em vigor, 

quer sejam nacionais ou europeus e é extensível à cadeia de valor da empresa. 

Resolução de situações de não alinhamento 

Qualquer violação aos códigos de conduta, regulamentos internos ou à legislação em vigor, identificada e 

confirmada, é suscetível de acarretar o apuramento de responsabilidades dos infratores nos termos e normas legais 

aplicáveis à situação. Qualquer irregularidade relacionada com políticas adotadas implica uma avaliação da situação 

e a aplicação de procedimentos de resolução previamente definidos de acordo com o respetivo nível de impacte. 
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CÓDIGOS E GUIAS DE CONDUTA* POLÍTICAS* CARTAS E PRINCÍPIOS SUBSCRITOS* 
 

 Código de Ética 
 

 Código de Conduta da Cadeia 
de Valor 

 
 Código de Boas Práticas na 

Comunicação Comercial de 
Menores 

 
 Código de Boas Práticas para a 

Integração de Mulheres nas TIC 
 

 Código de Conduta de 
Eficiência Energética 

 
 Código de Conduta de 

responsabilidade Social entre a 
PT e a UNI 

 
 Acordo de Empresa 

 
 Guia de Atuação para as Redes 

Sociais 
 

 Guia de Comunicação 
Responsável 

 
 
 

 
 Política de 

Sustentabilidade 
Empresarial e de 
Responsabilidade Social 
 

 Política Integrada de 
Qualidade, Ambiente e 
Segurança no Trabalho 

 
 Política de segurança da 

Informação 
 

 Política de Segurança na 
Utilização de 
Equipamentos e Serviços 

 
 Política de Privacidade 

 
 Política Anticorrupção 

 
 Política de Direitos 

Humanos 
 

 Política de Taxas e 
Impostos 

 

 
 Carta Ambiental e de 

Responsabilidade Social da ETNO 
 

 10 Princípios do Pacto Global das 
Nações Unidas 

 
 Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 
 

 Recomendações da Organização 
Internacional do Trabalho 

 
 Direitos das Crianças e dos 

Princípios Empresariais 
 

 Princípios para a Utilização 
Segura de Dispositivos 
conectados e serviços online por 
crianças e jovens na UE 
 

 Carta de Compromissos de 
Comunicação Responsável 

*Os Códigos de Conduta, Políticas, Princípios adotados e a estratégia de abordagem à sustentabilidade está descrita no website corporativo da 

empresa em http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/ 
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01. ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 

01.2.ECOSISTEMA DE PARCERIAS 

Os temas colocados na agenda das organizações nacionais e internacionais relacionadas com a sustentabilidade e/ou 

com a responsabilidade social corporativa merecem não só, a participação ativa da PTP na sua discussão, estudo e 

promoção, como também, são avaliados e interpretados pelo Comité de Sustentabilidade da empresa. 

As recomendações e conclusões que revelam ter impacte na atividade da empresa e na sua relação com a sociedade, 

são sujeitas a programas de adaptação e implementação nas unidades de negócio do grupo, habitualmente por 

proposta do Comité de Sustentabilidade e deliberação da respetiva Comissão Executiva. 

ORGANIZAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS ONDE A PTP PARTICIPA ATIVAMENTE POR TEMA RSC  

ORGANIZAÇÕES ÉTICA AMBIENTE 
DIREITOS 

HUMANOS 

RELAÇÕES 

LABORAIS 

SEGURANÇA 

E SAÚDE 
CIDADANIA 

Rede Nacional Global Compact √ √ √    

Business Council for Sustainable 
Development Portugal (BCSD) 

√ √    √ 

Fórum de Empresas para A Igualdade 
De Género – iGEN 

  √    

Associação Portuguesa de 
Anunciantes (APAN) 

√ √ √    

European Telecommunications 
Network Operators (ETNO) 

 √ √ √ √  

Union Network International (UNI)   √ √ √ √ 

London Benchmark Group - LBG      √ 

ICT Industry Coalition for Child 
Protection (Online Safety) 

√  √    

EU  Working Group – Women In ICT   √ √   

EU WG – Energy Efficiency  √     
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02. MODELO DE GOVERNO 

 
 
A PT Portugal, SGPS, S.A. (“PT Portugal”) e as suas subsidiárias (“Grupo”, “ Grupo PT Portugal”, ou “Empresa”) 

operam essencialmente nos sectores de telecomunicações e multimédia em Portugal, no Brasil e em outros países 

de África e da Ásia. 

A PT Portugal foi constituída pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“Portugal Telecom” ou “PT SGPS”) em 28 de março 

de 2006 no seguimento de uma reorganização dos diversos negócios do grupo por áreas geográficas. Em 5 de maio 

de 2014, conforme explicado em detalhe mais abaixo, a Portugal Telecom subscreveu um aumento de capital da Oi, 

SA, através da contribuição em espécie da sua participação de 100% na PT Portugal e, como resultado, a PT Portugal 

é, desde então, uma subsidiária integral da Oi, S.A., um grupo líder no fornecimento de serviços de 

telecomunicações no mercado brasileiro e o maior operador de serviços de telecomunicações fixas da América do 

Sul em termos de clientes ativos. 

Em 1 de dezembro de 2014, a Oi celebrou um contrato de exclusividade com a Altice, SA com o objetivo de negociar 

e chegar a acordo sobre os termos finais da venda da PT Portugal. Em 8 de dezembro de 2014, o Conselho de 

Administração da Oi concluiu o processo de aprovação dos termos e condições gerais para a venda da totalidade das 

ações da PT Portugal à Altice Portugal, S.A., uma subsidiária detida integralmente pela Altice, S.A.. Em 22 de janeiro 

de 2015, a venda foi aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Portugal Telecom, embora a eficácia do 

contrato dependa ainda da aprovação de entidades concorrenciais. Os termos acordados entre a Oi e a Altice 

preveem a transferência da totalidade das ações da PT Portugal pelo montante de 7,4 mil milhões de euros 

(enterprise value), montante que inclui um pagamento diferido de 500 milhões de euros, relacionado com receitas 

futuras da PT Portugal e que deve ser deduzido adicionalmente da totalidade da dívida líquida (dívida menos caixa), 

responsabilidades com benefícios de reforma e outros passivos financeiros existentes nas empresas a transferir para 

a Altice na data de conclusão da operação, e ainda corrigido de ajustamentos usuais em operações desta natureza. 

Esta operação envolve apenas as operações da PT Portugal em Portugal e na Hungria, não fazendo parte da proposta 

da Altice os negócios da PT Portugal em África e Timor, detidos através da participada PT Participações, e os 

investimentos na Rio Forte Investments S.A. (“Rio Forte”), os quais são objeto de um contrato de permuta celebrado 

entre a Oi e a Portugal Telecom. 

Em 2014, 100% do capital social da PT Portugal é detido Oi, SA. 

 
 
 

 

 

 

Nota: O Modelo de Governo da PT Portugal está integralmente reportado no Relatório & Contas Consolidadas de 

2014 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
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02. MODELO DE GOVERNO 

02.1. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

ÓRGÃOS SOCIAIS 

 São órgãos sociais da Sociedade, a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o 
Revisor Oficial de contas; 

 A Sociedade poderá ter um Secretário e um Secretário Suplente, a designar pelo Conselho de Administração, 
que terão as competências e atribuições conferidas por lei; 

 Os titulares dos Órgãos Sociais são eleitos por períodos de 3 anos, sendo permitida a sua reeleição; 

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

João Alfredo Trindade Leal    Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

João Pedro Reis de Branco Pardal Secretário da Mesa da Assembleia Geral  

Armando Rodrigues Cabral Almeida Presidente do Conselho de Administração (Executivo) 

Marco Norci Schroeder Vice-Presidente do Conselho de Administração 

Carlos António Alves Duarte Administrador 

Manuel Francisco Rosa da Silva Administrador 

Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão Administrador 

Nuno José Porteiro Cetra Administrador 

Eduardo Felippe Michalski Administrador 

Flavio Nicolay Guimarães Administrador 

Vitor Manuel Ferreira Lúcio da Silva Presidente do Conselho Fiscal 

Óscar Manuel Machado Figueiredo Membro do Conselho Fiscal 

José Manuel Gonçalves de Morais Cabral Membro do Conselho Fiscal 

António Manuel Mendes Barreira Membro suplente do Conselho Fiscal 

KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas, S.A 

Revisor Oficial de Contas 

João Alfredo Trindade Leal Secretário de Sociedade Efetivo 

João Pedro Reis de Branco Pardal Secretário de Sociedade Suplente 

 

ESTRUTURA E PELOUROS DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

 

O modelo de governo da empresa está definido nos estatutos da empresa – que podem ser encontrados no seguinte 

endereço http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/empresa/estatutos_19122014.pdf) e nos documentos 

publicados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sob a designação de PT Portugal SGPS, SA. 

 

http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/empresa/estatutos_19122014.pdf
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REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Conselho de Administração Remuneração 
Fixa 

Remuneração 
Variável 

Armando Rodrigues Cabral Almeida 
(a) 

392.857 - 

Marco Norci Schroeder 
(b) 

91.021 - 

Nuno José Porteiro Cetra 210.000 150.000 

Carlos António Alves Duarte 
© 

- - 

Manuel Francisco Rosa da Silva 
© 

- - 

Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão 
© 

- - 

Flavio Nicolay Guimarães 
(d) 

- - 

Eduardo Felippe Michalski 
(e) 

- - 

Abílio Cesário Lopes Martins 
(f) 

19.636 - 

David José Ferreira Lopes 
(f) 

15.805 - 

Francisco José Meira Silva Nunes 
(f) 

15.000 - 

José Carlos de Oliveira Baldino 
(f) 

15.000 - 

Luís Filipe Saraiva Castel-Branco de Avelar 
(f) 

16.292 - 

Zeinal Abedin Mahomed Bava 
(g) 

- - 

Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo 
(h) 

- - 

Alfredo José Silva de Oliveira Batista 
(i) 

- - 

Bayard de Paoli Gontijo 
(j) 

- - 

 775.611 150.000 
(a) O Administrador foi nomeado em 8 de agosto de 2014 
(b) O Administrador foi nomeado em 8 de agosto de 2014 
© O Administrador não tem remuneração atribuída na PT Portugal 
(d) O Administrador foi nomeado em 8 de agosto de 2014 e não tem remuneração atribuída na PT Portugal 
(e) O Administrador foi nomeado em 8 de agosto de 2014 e não tem remuneração atribuída na PT Portugal 
(f) O Administrador cessou funções em 31 de janeiro de 2014 
(g) O Administrador cessou funções em 8 de agosto de 2014 e não teve remuneração atribuída na PT Portugal 
(h) O Administrador cessou funções em16 de julho de 2014 e não teve remuneração atribuída na PT Portugal 
(i) O Administrador cessou funções em 31 de janeiro de 2014 e não teve remuneração atribuída na PT Portugal 
(j) O Administrador foi nomeado em 16 de julho de 2014, cessou funções em 8 de agosto de 2014 e não teve remuneração atribuída na PT Portugal 

 

A remuneração variável identificada no quadro supra respeita ao exercício de 2013 tendo sido paga em 2014. 

O Conselho Fiscal passou a existir desde Dezembro de 2014 e os seus membros auferiram as seguintes 

remunerações  

Conselho Fiscal Remuneração Fixa 
Vitor Manuel Ferreira Lúcio da Silva 4.500 

Óscar Manuel Machado Figueiredo 3.500 

José Manuel Gonçalves de Morais Cabral 3.500 

 11.500 

 

Proporção entre a remuneração média anual dos 
colaboradores e a remuneração anual total do indivíduo 
mais bem pago da organização. 

 
                                                                                  9% 
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02. MODELO DE GOVERNO 

02.2. SISTEMAS DE GESTÃO E CONTROLO DE ATIVIDADE 

O modelo de gestão da PT, baseia-se na estrutura orgânica e funcional da empresa e num conjunto de ferramentas 

que garantem simultaneamente a informação necessária para a gestão da atividade, o rigor e transparência 

necessárias nos atos de gestão e, o sucessivo alinhamento com as expetativas de cada stakeholder. 

Para melhor identificar e monitorizar o cumprimento dos seus princípios de atuação, objetivos e o alinhamento da 

respetiva cadeia de valor, a PTP dispõe de sistemas informação e gestão certificados de acordo com as normas 

internacionais ISO 9001 (Qualidade), ISO 20000-1 (Tecnologia de Informação) ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001 

(Saúde e Segurança no Trabalho), ISO 27001 (Segurança da Informação), NP 4457 (Sistema de Gestão da IDI) e ISO 

26000 (Responsabilidade Social Empresarial). 

 

 

FERRAMENTAS DE GESTÃO 
 

COLABORADORES CLIENTES 
ANALISTAS 

RSC 
FORNECEDORES ONG’s MEDIA 

Consulta a stakeholders       

Canais de comunicação       

Surveys       

Sistemas de denúncia confidenciais       

Identificação de riscos       

Auditorias       

Plataforma por stakeholder       

Monitorização de impactes       

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS       

Qualidade | ISO 9 001       

TI | ISO 20 000-1       

Ambiente ISO 1 4001       

SST | OHSAS 18 001       

SI | ISO 27 001       

Inovação | NP 4457       

Responsabilidade Social | ISO 26 000       
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O alinhamento com a legislação vigente e com os Códigos de Conduta e políticas adotadas é no entender da PT 

condição essencial para a preservação da ética e da sustentabilidade empresarial. 

O modelo de controlo existente contempla a área económica/financeira e as áreas do triple bottom line: ética, 

ambiente e sociedade. 

PROCESSO DE ALINHAMENTO E AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO NA CADEIA DE VALOR 

LEIS, COMPROMISSOS E CÓDIGOS SISTEMAS DE CONTROLO E GESTÃO PROCEDIMENTOS 
Código de Ética 
 
Política de Sustentabilidade 
Empresarial e de Responsabilidade 
Social 
 
Política Anticorrupção 
 
Política e Compromissos Ambientais 
 
Política e Compromissos de Direitos 
Humanos 
 
Política de Privacidade 
 
Código de Conduta de 
Responsabilidade Social no 
Procurement 
 
Enquadramento Legal 

Canais de comunicação destinados à 
participação confidencial de práticas 
irregulares e hotlines* 
 
Diálogo e consulta às partes 
interessadas ** 
 
Auditorias Internas e de Terceiras partes 
 
Surveys 
 
Formação e Campanhas de 
Sensibilização 
 
Gestão de riscos e de impactes 
 
 

Compromissos de alinhamento 
formalmente assumidos pela cadeia 
de fornecedores  
 
Protocolos de resolução de situações 
irregulares e/ou de não alinhamento 
 
Identificação de planos de melhoria 
 
Identificação de riscos e 
oportunidades 
 
Abordagem estratégica para mitigação 
de impactes 
 
Partilha e integração da informação 
nos processos de decisão 
 
 

 
*Estes canais de participação de práticas irregulares e/ou indevidas estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano através do website 

corporativo da empresa, podendo a participação ser feita por mail ou por carta. As participações são sempre tratadas de forma confidencial e 

sempre que o autor o pretenda, o anonimato é preservado.  

**As conclusões da consulta a stakeholders e a benchmarks, são a base de análise de cada área de sustentabilidade. 

 

As participações recebidas são geridas pela área de sustentabilidade e pela de auditoria interna e o resultado do 
apuramento de cada situação é efetuado de acordo com os procedimentos de correção de situações de 
desalinhamento com políticas e/ou códigos de conduta e de violação de leis e regulamentos. A administração da 
empresa supervisiona a atividade relacionada com este tema, é periodicamente informada da evolução das 
participações recebidas e, sempre que necessário, envolvida na definição de procedimentos de resolução. 

O acesso direto dos stakeholders ao órgão de gestão mais elevado, faz-se através dos canais de participação de 

práticas indevidas. 

À área da sustentabilidade compete-lhe definir e preparar o relatório de sustentabilidade da empresa e ao conselho 
de administração da PT Portugal, compete-lhe acompanhar e aprovar o relatório. 
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02. MODELO DE GOVERNO 

02.3. METAS E COMPROMISSOS 

ENERGIA E AMBIENTE 

 Triénio 2012 - 2014 Triénio 2015 - 2017 

Objetivo Desempenho Objetivo 
Energia Elétrica Consumida     

Redes -3% -11%  -7% 

Áreas Administrativas  -2% -1%  -2% 

Data Centers -5% 0  +5% 

Combustível 

Consumo +3% -3%  -1% 

Água 

Consumo -2% -15%  -10% 

Materiais 

Segmentação de resíduos perigosos e 
encaminhamento  

100% 100%  100% 

Emissões de GEE 

Scope1 - combustível +3% -3%  -1% 

Scope 2 - eletricidade -5% -12%  -6% 

Scope 3 – cadeia de valor -3% +20%
*
  -5% 

Radiações eletromagnéticas 

Rede  Amostragem de 5% 100%  Amostragem de 5% 

Equipamentos de Cliente  Amostragem de 5% 100%  Avaliação em 100% 

Impactes nos clientes 

Redução da pegada de carbono -7% <-7%
**

  -10% 

Cultura organizacional 

Colaboradores PTP 2 Campanhas 2  2 
* Valor referente ao desempenho em 2012 e 2013.      

** Valor referente ao desempenho em 2013 e 2014. 

 

COMUNICAÇÃO E MARKETING 

 Triénio 2012 - 2014 Triénio 2015 - 2017 

Objetivo Desempenho Objetivo 

Divulgação dos atributos sustentáveis dos produtos e serviços 

Divulgação online de atributos 
70% dos novos produtos e 
serviços comercializados 

Websites das 
marcas 

comerciais 
 

100% dos novos produtos e 
serviços comercializados 

Inclusão de atributos de RSC na avaliação de agências de publicidade e marketing 

Avaliação e seleção de agências 
75% das agências 

consultadas 
n.d.  

100% das agências 
consultadas 

Legenda:             Totalmente cumprido                  Parcialmente cumprido             Não cumprido 
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RELAÇÕES LABORAIS E DIREITOS HUMANOS 

 Triénio 2012 - 2014 Triénio 2015 - 2017 
Objetivo Desempenho Objetivo 

Formação comportamental e técnica     

Código de Ética 100% novos colaboradores 100%  100% 

Política Sustentabilidade e  
Responsabilidade Social 

100% novos colaboradores 100%  100% 

Trabalho Infantil 100% novos colaboradores 100%  100% 

Trabalho Forçado 100% novos colaboradores 100%  100% 

SST 100% novos colaboradores 100%  100% 

Discriminação 100% novos colaboradores 100%  100% 

Formação na área de Procurement - - - 100% de colaboradores 

Cultura Organizacional 

Índice de satisfação Acima dos 75% 73%
*
  Acima dos 75% 

Empregabilidade 

Renovação quadros empresa 0,5% ano 0,79%  0,5% Ano 

Horário de Trabalho 

Quantidade de horários flexíveis Acima 75% > 75%  Acima de 75% 

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

Diálogo com representante dos 
trabalhadores 

Garantir diálogo Garantido  Garantir o diálogo 

Não Discriminação 

Alinhamento % mulheres em cargos 
chefia com a % mulheres na empresa 

% mulheres em cargos 
chefia igual a % mulheres 

na empresa 
33% / 36% 

 
% mulheres em cargos 

chefia igual a % mulheres 
na empresa 

Segurança e Saúde no Trabalho 

Redução acidentes trabalho na PTP  - 3% +8%  -3% 
* Valor referente aos anos 2012 e 2014. 

STAKEHOLDERS 

 Triénio 2012 - 2014 Triénio 2015 - 2017 

Objetivo Desempenho Objetivo 

Relacionamento com Stakeholders 

Identificação de riscos e oportunidades 
por stakeholder 

No mínimo 1 vez ano 100%  No mínimo 1 vez ano 

Índice de Satisfação de Stakeholders 

Surveys de perceção por stakeholder >70% de satisfação > 70%  >70% de satisfação 

Incidentes e Controvérsias na Cadeia de Valor 

Privacidade de dados pessoais - - - 

Identificação | Modelo 
Risco 

 Ética | fraude | corrupção - - - 

 Meio ambiente - - - 

 Relações laborais e DH - - - 

 SST - - - 

Reclamações de clientes  - - - 

 ONG's, media e/ou analistas  - - - 
Legenda:             Totalmente cumprido                  Parcialmente cumprido             Não cumprido 
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FORNECEDORES 

 Triénio 2012 - 2014 Triénio 2015 - 2017 

Objetivo Desempenho Objetivo 
Adesão ao Código de Conduta de Responsabilidade Social 

Discriminação 90% novos fornecedores 

100%  

100% novos fornecedores 

Remuneração 
5% fornecedores há mais 

de 5 anos 
100% novos fornecedores 

Liberdade Associação e Negociação 
Coletiva 

60% agentes n.d.  100% agentes 

Práticas Disciplinares  

100% dos 
Top 50/Top 100 

100%  100% novos fornecedores 
Trabalho Forçado 

Saúde e Segurança 

Formação 
Racionalização de consumos

*
     

Água -5% n.a.  

Energia elétrica (GJ) -5% -6%  -5% 

Emissões GEE (tCO2) -5% -7%  -5% 

Consumo combustível (GJ) -3% -8%  -5% 

Identificação de características sustentáveis em novos equipamentos adquiridos 

Matérias-Primas 50% 100%  
0 matérias-primas oriundas 

de zonas de conflito 

Nível de Ruído 100% dos equipamentos 100%  100% dos equipamentos 

Radiações Eletromagnéticas 100% dos equipamentos 100%  100% dos equipamentos 

Formação de Fornecedores (Direitos Humanos, Saúde e Segurança no Trabalho, Ética e  Ambiente) 

Novos Fornecedores - - - 100% 

Agentes (instaladores e comerciais) - - - 100% 

Segurança e Saúde no Trabalho 

Regras de SST adequadas a cada setor 
de fornecedores 

- - - 100% dos contratos 

Acidentes de trabalho com morte, nos 
prestadores de serviços 

- - - 100% 

Alinhamento da Cadeia de Fornecedores 

Verificações a fornecedores e agentes 
Aumento de 25% face ao 

triénio anterior 
Feito  

+30% face ao triénio 
anterior 

Surveys de verificação 1 ao ano 1 Ao ano  1 ao ano 

Avaliação no processo de registo 100% 100%  100% 
* Valor de comparação entre os anos 2013 e 2012 

Legenda:             Totalmente cumprido                  Parcialmente cumprido             Não cumprido 
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INOVAÇÃO 

 Triénio 2012 - 2014 Triénio 2015 - 2017 

Objetivo Desempenho Objetivo 
Identificação do % de investimento associado a cada etapa de II&D 

Inovação exploratória (core and basic) >35%; <50% 18%  >5%; <15% 

Inovação incremental (idealização) >10%; <15% 15%  >10%; <15% 

Inovação Planeada  
(desenvolvimento, lançamento, pós 
lançamento) 

>35%; <50% 66%  >35%; <50% 

Identificação do % de receitas associadas às inovações com impacto ambiental e social
*
 

Valorização do potencial das soluções 
IDI- ambiental 

>20% 20%                      >30% 

Valorização do potencial das soluções 
IDI- social 

>20% 15%  >30% 

Identificação do nº de patentes atribuídas 

Nº de Patentes, registos, marcas, etc. 
Identificação do 
n.º de patentes 

3 Patentes  
Identificação do 
n.º de patentes 

* Valores referentes aos anos 2012 e 2013. 

CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 Triénio 2012 - 2014 Triénio 2015 - 2017 
Objetivo Desempenho Objetivo 

Inclusão Digital 

Potenciar o acesso às TIC 
Expandir o universo de 

intervenção face ao triénio 
anterior 

+ 2593% 
 Chegar a 10% da população 

portuguesa 
(população carenciada) 

Inclusão digital - -  

Intervenção nas áreas da saúde, educação e acessibilidade digital 

Identificação de parceiros estratégicos 
3 novas iniciativas nas três 

áreas 
100%  - 

Novos parceiros na área da Educação - - - 

5 novos parceiros em cada 
área 

Novos parceiros na área da 
Acessibilidade Digital 

- - - 

Novos parceiros na área da Saúde - - - 

Beneficiários | Educação 45% sobre o total 46%  40% sobre o total 

Beneficiários | Acessibilidade digital 45% sobre o total 46%  45% sobre o total 

Beneficiários | Saúde 10% sobre o total 8%  15% sobre o total 

Legenda:             Totalmente cumprido                  Parcialmente cumprido             Não cumprido 
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03. IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DA MATERIALIDADE 

Consciente de que os stakeholders têm a capacidade de influenciar positiva e/ou negativamente a atividade da 

empresa, a PTP todos os anos identifica os grupos de públicos a que está mais exposta, hierarquiza os públicos de 

acordo com o nível de impacte – estimado - de cada um e define quer a abordagem quer a periodicidade de 

relacionamento adequada a cada perfil identificado. 

A identificação de stakeholders com potencial impacte na atividade da PTP é feita tendo em conta o conjunto de 

pressupostos abaixo ilustrados. 

 

IMPORTÂNCIA DAS PARTES INTERESSADAS NA ATIVIDADE DA EMPRESA 

Stakeholders 
 

Poder   
Opinião, conhecimento e 
capacidade de influenciar 

opiniões e comportamentos dos 
outros 

 

= 
 

Ter impacte nos 
negócios 

 Diálogo| 
Partilha|Envolvimento 

Legitimidade Identificar riscos e 
oportunidades 

       
Aperfeiçoar | Ajustar | Racionalizar | Inovar | Monitorizar 

 

 

A PTP promove mecanismos de diálogo com cada parte interessada no sentido de garantir a troca de informação 

necessária e a adoção de métodos de gestão que conjuguem favoravelmente as expectativas de todos.  

MODELO DE CONSULTA E INTEGRAÇÃO DE FEEDBACK NOS PROCESSOS DE GESTÃO 

 

Partes Interessadas  Temas críticos 

   

Identificação da materialidade e impacte  Identificação de riscos e oportunidades de 
negócio 

   

Gestão de risco  Unidades de negócio e estrutura 
organizacional 
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03. IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DE MATERIALIDADE 

03.1. RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS 

Os canais de comunicação disponibilizados pela empresa são, e continuarão a ser, o meio privilegiado de diálogo e 

envolvimento com cada público. A relação de proximidade que a PTP tem construído através destes canais tem 

permitido antecipar soluções – mitigando possíveis impactes negativos -, na medida em que contribui para, a cada 

momento, gerar ideias, identificar fragilidades e definir planos de melhoria que integram os interesses de todas as 

partes. Os canais de comunicação disponibilizados são os abaixo descritos e a maioria dos quais está disponível 24 

horas por dia, 365 dias por ano. 
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Stakeholders Meios de relacionamento | Canais de comunicação 

Analistas de Responsabilidade 
Social Corporativa (RSC) 

Relatórios periódicos | Reuniões face-to-face| Participação em 
consultas de mercado | Canais de participação de práticas 
indevidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório de 
Sustentabilidade  
 
 
 
 
e 
 
 
 
Website de partilha de 
informação 

Comunidade Académica e Científica Protocolos de cooperação | Participação em grupos de trabalho | 
Partilha de conhecimento | Observatórios 

Clientes Call Centers | Portal de Cliente | Rede de Lojas e Agentes |Canais 
telefónicos e online disponíveis 365 dias por ano | Estudos de 
mercado | Campanhas de Marketing | Canais de reclamações e 
sugestões| Provedoria do Cliente 

Colaboradores Código de Ética | Diálogo Social | Canais de participação de 
práticas indevidas |Portal do colaborador | Inquéritos | Acordo de 
empresa | Intranet corporativa | Avaliação de desempenho e 
feedback | Formação 

Fornecedores | Parceiros Código de Conduta | Portal do Fornecedor | Reuniões de 
avaliação e feedback | Auditorias e planos de melhoria | Diálogo e 
negociação | Canais de participação de práticas indevidas | 
Rankings e benchmarkings internacionais 

Entidades Reguladoras Diretrizes e legislação nacional e europeia| Diálogo| 
Transparência | Participação em fóruns de autorregulação 

Media Diálogo com OCS ’s | Comunicados de imprensa | Conferências de 
imprensa | Portal de partilha de informação 

Concorrentes Observatórios de preços e serviços | Estudos de mercado| Surveys 
de perceções e necessidades não satisfeitas |Canal de 
participação de práticas indevidas 

ONG’s Participação em grupos de trabalho| Canal de participação de 
práticas indevidas 

Público em Geral Website informativo | Canais de comunicação telefónica e online 
| Canal de participação de práticas indevidas 
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A PTP é uma empresa prestadora de serviços telecomunicações e multimédia, sediada em Portugal, na Europa, cuja 

atividade depende da teia de parcerias e compromissos estabelecidos com acionistas, fornecedores, instituições de 

investigação e desenvolvimento, colaboradores, clientes, entre outros, oriundos de geografias e culturas distintas 

entre si.  

O alinhamento ético, ambiental e social entre todas as entidades envolvidas na cadeia de valor da PTP é uma 

questão crítica e, por isso, se considera fundamental identificar as partes interessadas e o impacte de cada uma nos 

negócios e reputação da empresa. 

IDENTIFICAÇÃO E RELEVÂNCIA DE STAKEHOLDERS NA CADEIA DE VALOR 

Públicos aos quais a empresa está 
exposta e com os quais se relaciona 

Públicos com impacte na atividade Frequência de 
diálogo 

Curto Prazo Médio | Longo Prazo 
Analistas de Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) 

  Diário 

Comunidade Académica e Científica   

Clientes   

Colaboradores   

Fornecedores | Parceiros   

Entidades Reguladoras   

Media   

Concorrentes   

ONG’s   Semanal 

Público em geral  Mensal 

       

 

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA CADEIA DE VALOR EM 2014 

 

Europa 
América do 

Norte 
América do Sul África Ásia 

Analistas de RSC        

Colaboradores       

Fornecedores          

Clientes        

Parceiros          

Entidades reguladoras       

 

 

Elevado Médio Reduzido 
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03. IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DA MATERIALIDADE 

03.2. TEMAS RELEVANTES E MATERIALIDADE 

A análise de materialidade é realizada com o objetivo de identificar os temas de sustentabilidade com maior 

relevância para o modelo de gestão sustentável da empresa, tendo em consideração a sua importância para a 

criação de valor para a organização e para os respetivos stakeholders. Esta análise pretende enquadrar 

simultaneamente a estratégia de sustentabilidade da empresa e os temas que integram as diretrizes da nova GRI 4. 

A análise foi estruturada de acordo com o modelo abaixo. 

MODELO DE ANÁLISE DA MATERIALIDADE 

IDENTIFICAÇÃO  SELEÇÃO  VALIDAÇÃO 

     
 
A identificação dos temas materiais 
resulta de um conjunto de análises 
externas e internas 
 
É feita a identificação dos limites para 
cada tema 

  
Análise da significância dos impactes 
para a empresa 
 
Análise da significância dos impactes 
para os stakeholders 

 A materialidade dos temas resulta da 
interseção dos níveis médios de 
impacte na cadeia de valor 
 
A informação disponível é referente 
aos aspetos identificados como 
materiais por qualquer um das 
entidades da cadeia de valor 

     

Contexto da sustentabilidade  Materialidade  Abrangência 

 

 

MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES 

FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE TÓPICOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
 
Aspetos das Diretrizes G4 da GRI; 
Temas referenciados no suplemento do setor das telecomunicações da GRI; 
Temas endereçados pela estratégia de sustentabilidade da PTP e códigos e políticas que lhe estão associados; 
Standards internacionais e nacionais subscritos/adotados pela PTP; 
Temas identificados como relevantes pelos stakeholders da PTP; 
Tópicos económicos, ambientais e sociais presentes nos benchmarks do setor 
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TEMAS IDENTIFICADOS E COM POTENCIAL IMPACTE PTP CLIENTES FORNECEDORES 

Dimensão Económica     

1.Contributo económico da empresa ao país (através dos impostos que paga, dos colaboradores que emprega, 
do investimento em inovação,….). 

     

2.Volume de compras que faz a outras empresas suas fornecedoras.      
3.Oferta de serviços inovadores aos seus clientes.       
4.Preços dos produtos que comercializa tendo em conta os preços praticados no mercado nacional por outras 
empresas do mesmo setor 

     

Dimensão Ética    
5.Comunicação institucional clara, rigorosa e transparente com o mercado       
6.Ouvir e respeitar os valores éticos das suas partes interessadas       
7.Canais de comunicação que permitam às partes interessadas participarem situações que considerem ser 
práticas irregulares ou indevidas relacionadas com corrupção. 

      

Dimensão Ambiental    
8.Eficiência energética dos equipamentos       
9.Encaminhamento correto de cada tipo de resíduos     
10.Emissões de gases com efeitos de estufa      
11.Produtos e serviços ecológicos       
12.Fornecedores que respeitam o meio ambiente e cumprem as normas ambientais       
13.Preservação do meio ambiente e da biodiversidade do país     

Dimensão Direitos Humanos    
14.Não discriminação de pessoas e igualdade de oportunidades       
15.Trabalho infantil e quaisquer outras condições de trabalho indignas     
16.Privacidade de dados pessoais       

17.Fornecedores que respeitem os direitos humanos       

18.Direito ao diálogo social      

Dimensão Práticas Laborais    
19.Direitos laborais e o trabalho condigno na cadeia de valor       
20.Segurança e saúde no trabalho       
21.Formação       

Dimensão  Produtos e Serviços    
22.Informação sobre o modo de utilizar os equipamentos e serviços de forma segura     

23.Informação técnica e legal sobre os produtos e serviços comercializados      

24.Informação sobre o encaminhamento correto dos equipamentos no final do seu ciclo de vida       
25.A oferta de serviços adaptada a todos os estratos da população independentemente da sua localização 
geográfica, nível de rendimentos, raça ou país de origem. 

     

26.Canais de comunicação que permitam aos clientes dar sugestões, pedir esclarecimentos e/ou reclamar       

Dimensão Cidadania    

27.Segurança da utilização das TIC para as camadas de população mais vulneráveis      

28.Informação sobre radiações eletromagnéticas      

29.Disponibilizar conhecimentos aos clientes que possibilitem opções e utilização dos serviços de forma 
consciente e responsável. 

    

30.Garantir a prestação de serviços de comunicação às entidades competentes em situações de emergência      
31.Diálogo com os organismos representantes dos interesses dos clientes e da sociedade      
32.Proporcionar conhecimentos aos clientes e à população em geral para combater o cybercrime e promover 
uma utilização responsável das TIC 

      

33.Dispõe de equipamentos, serviços e soluções de comunicação adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais. 
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Cada um dos temas identificados foi sujeito a uma avaliação em duas perspetivas: Por um lado avaliou-se o nível de 

relevância e potencial impacto que cada um deles assume para a PTP; por outro lado, a análise pretendeu 

compreender o nível de relevância que cada tema apresenta para os stakeholders. Esta segunda perspetiva, cujos 

resultados são apresentados em seguida, resultam da média de avaliação dos stakeholders com os resultados de 

análises de benchmarks internacionais de sustentabilidade onde a PTP é avaliada. 

Abaixo encontraremos o perfil de cada tema de acordo com o nível de criticidade médio identificado em cada grupo 

de interesses. Para identificar o nível de criticidade de cada tópico nos seus stakeholders, a PTP realizou uma 

consulta específica, que pretendeu conhecer os aspetos de sustentabilidade, relacionados com a sua atividade, 

menos bem endereçados na perspetiva de cada parte interessada. A consulta utilizou, como principal ferramenta, 

um questionário online e recolheu 2 818 respostas que possibilitaram identificar os fatores críticos da 

sustentabilidade por cada tipo de parte interessada, no presente e futuro próximos;  

HIERARQUIZAÇÃO DO NÍVEL DE CRITICIDADE (EM MÉDIA) DE CADA DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE, DE ACORDO 

COM A AVALIAÇÃO FEITA À PTP PELAS PARTES INTERESSADAS (1-4)  

 

Em termos globais as dimensões relacionadas com Produtos, Ética e Ambiente são as menos bem endereçados pela 
PTP na ótica dos stakeholders e consequentemente as consideradas com nível de criticidade mais elevado. 

 

HIERARQUIZAÇÃO DO NÍVEL DE CRITICIDADE (EM MÉDIA) DE CADA DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE, DE ACORDO 

COM A AVALIAÇÃO FEITA À PTP POR CADA PARTE INTERESSADA (1-4) 

 

As dimensões, económica e ética, assumem maior criticidade para os clientes, as dimensões ambiental e de 

cidadania assumem maior criticidade junto das ONG’s, e as dimensões laboral e de produtos são mais críticas na 

ótica dos analistas. 
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Para aferir o nível de criticidade de cada dimensão de sustentabilidade na ótica da gestão da PTP, foi realizada uma 
análise quantitativa que identifica para cada tema e em termos médios: a relevância económica, reputacional, de 
oportunidade/ risco de negócio e a relevância para a atividade geral da empresa. Esta informação é recolhida junto 
dos membros do Comité de Sustentabilidade e os resultados finais são integrados no modelo de gestão. 
 
HIERARQUIZAÇÃO DO NÍVEL DE CRITICIDADE (EM MÉDIA) DE CADA DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE NA 

ATIVIDADE DA EMPRESA E DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA PTP (1-4)  

 
A hierarquização dos tópicos de sustentabilidade, realizada a partir do cruzamento das duas análises anteriormente 
descritas, posiciona os temas em 4 quadrantes, de acordo com o nível de criticidade que apresentam para a PT e 
para os seus stakeholders estratégicos: elevado (correspondente ao quadrante A da matriz seguinte), moderado 
(correspondente aos quadrantes B), e baixa (correspondente ao quadrante C).  
 
 
MATRIZ DE MATERIALIDADE DOS TEMAS DE SUSTENTABILIDADE (de acordo com a tabela apresentada atrás e 
designada por ” Temas Identificados e com Potencial Impacte”) 
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Os temas que integram cada um dos quadrantes são os apresentados abaixo: 
 
 

 
 
 
 
O nível de criticidade não apresenta diferenças significativas nas diferentes empresas que integram a PTP. 
Os temas de sustentabilidade integrados no quadrante A - traduzem os aspetos que sendo relevantes para a PTP são 
os menos bem endereçados na ótica das partes interessadas - são detalhadamente desenvolvidos no capítulo II 
deste relatório de modo a evidenciar a visão estratégica, o seu desempenho e as perspetivas para o futuro. Os temas 
integrados nos restantes quadrantes são tratados no capítulo III e IV deste relatório, evidenciando o seu 
desempenho ao longo do tempo. No final do relatório encontra-se a tabela com informação sobre as abordagens de 
gestão. 
 

Temas de elevada criticidade para PTP e stakeholders  Capítulo II do Relatório onde são endereçados 
Preços Inovação 

Compras a fornecedores Cadeia de Valor 

Literacia digital (cybercrime) 
Privacidade e Segurança dos Clientes | Segurança nas 
Comunicações 

Canais de denúncia confidenciais Ética e integridade 

Eficiência energética 
Economia de Baixo Carbono 

Respeito pelo meio ambiente 

Serviços adaptados a todos os estratos da população Inclusão Digital | Cidadania 

Informação detalhada sobre utilização do produto 
Ética e Integridade 

Comunicação clara e rigorosa 
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Os temas de sustentabilidade são geridos de acordo com o respetivo nível de criticidade, conforme o modelo 
apresentado abaixo: 
 

Nível de Criticidade 

C - Reduzida B - Moderada A - Elevada 

Temas Incluídos na Gestão Temas Incluído na Gestão Temas Incluído na Gestão 

Planos de Ação Planos de Ação Planos de Ação 

Impacte Baixo na Cadeia de Valor 
Impacte Moderado na Cadeia de 
Valor 

Impacte Elevado na Cadeia de Valor 

Aferição de Impactes com Baixa 
Frequência 

Aferição de Impactes com Frequência 
Moderada 

Aferição de Impactes com Frequência 
Elevado 

 
 
 
ABRANGÊNCIA E CONTORNOS DA INFORMAÇÃO A DISPONIBILIZAR 
 

 O presente relatório apresenta informação que pretende responder a todos os requisitos da GRI 4, às 
questões colocadas pelos stakeholders e às necessidades de informação requeridas habitualmente pelas 
organizações internacionais que endereçam a sustentabilidade dos negócios e da sociedade. 

 A identificação da materialidade de cada tópico, integra o modelo de gestão de riscos e oportunidades da 
empresa, sendo que a cada nível de relevância corresponde um modelo de intervenção, nomeadamente do 
ponto de vista do controle e dos planos de ação para mitigar os impactos negativos e/ou para alavancar as 
oportunidades. 

 Cada tema material é apresentado, tendo em conta a abordagem de gestão definida no capítulo I deste 
relatório, e os indicadores de desempenho obtidos ao longo do triénio de 2012- 2014 e sempre que possível 
comparada a sua evolução com o desempenho do ano de 2011. 

 A informação respeitante à gestão da cadeia de valor é também apresentada em todos os temas, embora a 
informação sobre o respetivo desempenho só seja possível para alguns dos tópicos. A recolha de informação 
junto da cadeia de valor é um processo em construção que carece de melhor robustez. 
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03. IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DA MATERIALIDADE 

03.3. GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES 
 
Com uma abordagem estruturada e sistematizada, a gestão de risco está integrada com o processo de planeamento 
estratégico e gestão operacional da empresa, dependendo do compromisso de todos os colaboradores na adoção da 
gestão de risco como parte integrante das suas funções, designadamente na identificação, reporte e implementação 
de medidas e comportamentos de mitigação dos riscos. 
 
 OBJETIVOS DA GESTÃO DE RISCOS 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

i. Implementação de um modelo de gestão de risco alinhado com os objetivos estratégicos da empresa; 
ii. Identificação e análise dos principais riscos a que a PTP se encontra exposta no âmbito do desenvolvimento 

e prossecução da sua atividade; 
iii. Identificação e análise dos principais fatores de risco e eventos que podem afetar de modo significativo o 

normal funcionamento da empresa nas seguintes vertentes: 
 Impacto; 
 Probabilidade de ocorrência; 
 Nível de controlo associado e capacidade de reação em situações de crise; 
 Velocidade a que o risco ou evento se poderá materializar; 
 Identificação de melhorias no controlo e acompanhamento de planos de mitigação associados a 

fatores de riscos críticos; 
iv. Melhoria da qualidade da informação que suporta o processo de tomada de decisões; 
v. Comunicação dos resultados do modelo de gestão de riscos e realização de alertas em caso de ocorrência ou 

identificação de novos riscos críticos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A operacionalização do modelo de Gestão de Riscos e Oportunidades na vertente da sustentabilidade é realizada em 

articulação com a Gestão de Sustentabilidade e tendo o suporte de um conjunto de subcomités que endereçam os 

principais temas críticos identificados nesta área. A abordagem seguida permite definir a estratégia de atuação, os 

procedimentos e os planos de ação adequados a uma melhoria continuada dos sistemas de gestão nos seguintes 

temas: 

 Energia e Ambiente;  
 Relações Laborais, Direitos Humanos, Saúde e Segurança no Trabalho;  
 Relacionamento e gestão de Stakeholders; 
  Fornecedores e cadeia de valor; 
 Comunicação, Marca e Marketing de Produtos e Serviços;  
 Inovação e Desenvolvimento de Serviços e Soluções;  
 Cidadania e Responsabilidade social;  
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No âmbito do Comité de Sustentabilidade, os riscos identificados resultam de um processo analítico multidisciplinar, 

uma vez que integra os temas considerados críticos pela comunidade internacional, os temas relacionados com o 

setor de atividade, os temas que preocupam os stakeholders e os temas considerados pela gestão da empresa. 

 

 

A avaliação de impacto considera a evolução dos principais indicadores de sustentabilidade, bem como as 

tendências e a criticidade dos temas apurada através das várias fontes de informação. A resposta aos riscos 

identificados é definida em função do nível de exposição/impacto e do nível dos mecanismos de mitigação de risco 

detidos pela PTP, de acordo com o modelo detalhado no diagrama abaixo: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enquadramento

Legal da Atividade 

endências Mundiais: 

ético-económicas, 

demográficas e sociais 

Benchmarks do 

setor 

 

Auditorias 

 

Consulta a

Stakeholders 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES 

GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE | GESTÃO DE RISCO 

Resposta a o Risco Avaliação Fatores Risco Identificação Fatores Risco 

OBJETIVOS e PERFIL EMPRESA 

Compromissos da Empresa 

Políticas e Procedimentos 

Código de Conduta 

Enquadramento Legal 

Cultura Organizacional 

STAKEHOLDERS 

Temas Relevantes e Oportunidades 

 

 

 

 

… 

IMPACTO CADEIA DE VALOR 

Fornecedores e Prestadores 

Organização Interna do Grupo 

Clientes e Outros Stakeholders 

SISTEMA DE GESTÃO 

Temas Relevantes e Oportunidades 

Fator 1 Fator 2 
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DE 
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A PTP acredita que a criação de valor de longo prazo para a empresa, para os stakeholders e para o país depende da 

forma como endereça os temas que têm evidenciado ser os mais críticos para a sua atividade.  

Tendo em consideração os aspetos destacados pela análise de materialidade, a PTP dedica este capítulo a apresentar 

sinteticamente a abordagem feita a cada tema, bem como, os seus principais resultados e a antecipação de 

tendências para o futuro.   
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01. Inclusão Digital 02. Privacidade e Segurança 

      dos Clientes 

03. Segurança nas  

      Comunicações 

04. Economia de Baixo  

      Carbono 

05. Inovação 06. Ética e Integridade 

07. Cadeia de Valor 08. Cidadania  
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01. INCLUSÃO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de intervenção Concretizado Em desenvolvimento 
 

Redes e Infraestruturas   
Cobertura geográfica em banda larga  

  
    

 
  Postos Públicos 

WiFI 
 

Serviços e Equipamentos   
Equipamentos adaptados a todas as necessidades e 
características da população 

 
 
 
  

 
 
 
  

Planos de preços adaptados a todos os níveis de rendimento 

Soluções TIC para escolas 

Soluções TIC para a saúde 

Soluções TIC de segurança 

Soluções TIC adaptadas a micro e pequenos negócios  
 

Literacia Digital   
Saber usar funcionalidades   

  
 
  Saber estar e pesquisar online 

Saber criar níveis de privacidade e segurança 

Saber criar conteúdos e negócios online  
 

Criar uma Cultura Empresarial Digital   
Identificar parcerias para fomentar os negócios digitais   

  Formar a população sobre economia digital 

Fomentar o empreendedorismo digital 

 

 

 

VISÃO ESTRATÉGICA 
Criar as condições necessárias para capacitar pessoas, organizações e empresas com tecnologias de informação e 
comunicação que lhes permita o acesso ao conhecimento, à saúde e à dinamização da economia. 
 

Por isso, a PTP pretende liderar e/ou colaborar com parceiros em todos os setores de atuação, públicos, privados 
e/ou voluntários, para desenvolver projetos que incentivem a inclusão e a literacia digital de toda a população, 
incluindo as pessoas residentes em zonas remotas, pessoas desempregadas, pessoas carenciadas e/ou com 
necessidades especiais, emigrantes, pessoas com baixos níveis de rendimento e/ou pessoas com baixo níveis de 
literacia. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 
Colocar a inclusão digital ao serviço do bem-estar social, da saúde, da educação e da economia digital 

 Fortalecer as infraestruturas em banda larga 
 Fomentar a inovação orientada para a criação de negócios digitais 
 Promover a educação e a formação da população na área das competências digitais 
 Promover uma cultura de apoio ao empreendedorismo digital 

 
Da inclusão digital à economia digital 
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100% DA POPULAÇÃO PODE TER ACESSO AOS SERVIÇOS DA PT PORTUGAL 

 

Rede e Infraestruturas 

 

 

 

Acessibilidade digital da população carenciada, dos residentes em áreas remotas e das 

minorias étnicas 

 

 

 

 

 

Cobertura de 
100% do 
território 
nacional

Rede nacional 
com  

abrangência 
geográfica 
nacional e 

internacional 

Em média 
1 por cada 

4 Km2

Em média
17 hotspots por  

cada 
4 Km2

Banda Larga Data Centre Postos Públicos WiFi

O caminho ……. 
 



II – Criar Valor de Longo Prazo 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    44 

 
02. PRIVACIDADE E SEGURANÇA DOS CLIENTES 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
Áreas de intervenção Concretizado Em desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

Políticas de Privacidade e Segurança   
Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais  

  
 
  Política de Segurança da Informação 

Formação e Controle na Cadeia de Valor   

Formação de Colaboradores  
  

 
  Formação | Guiões de utilização da Cadeia de Valor 

Verificações, Stress Tests e Auditorias 

Identificar e Gerir Informação por Tipologia   

Identificar e Classificar a Informação por tipo  
  

 
  Definir Níveis de Confidencialidade 

Identificar e Gerir Níveis de Acesso 

Identificar Potencias Ameaças e Gerir Riscos   

Rede de Parcerias Nacional e Internacional  
  

 
  Observatório – Comité de Segurança 

Help Line 

VISÃO ESTRATÉGICA 
A informação é um dos ativos mais valiosos da atualidade pelo que é fundamental alavancar os padrões 
tecnológicos existentes para garantir a segurança, desempenho, escalabilidade e interoperabilidade dos acessos e 
comunicações a nível global. 
 

A PTP pretende desenvolver todos os esforços para assegurar, hoje e amanhã, a transmissão, gestão e 
armazenamento de informações da forma mais segura e confiável possível, de modo a salvaguardar a integridade 
de pessoas, organizações e negócios: confidencialidade e segurança dos dados dos clientes, proteção do acesso e 
do tráfego de informação e bases dados, confidencialidade dos conteúdos das comunicações. 

 

OBJETIVOS GERAIS 
Garantir a proteção dos dados dos clientes e a segurança da informação alavancando a confiança na empresa e 
nas potencialidades das TIC em banda larga:  

 Robustecer a Política de Privacidade – autenticação e autorização – e de Segurança da Informação 
 Implementar formação e medidas de conformidade na cadeia de valor 
 Classificar as informações por tipologia 
 Identificar potenciais ameaças e gerir riscos 
 

Garantir a proteção de dados, hoje e amanhã 
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PRIVACIDADE DE DADOS: AMBICIONAR ZERO OCORRÊNCIAS 

 

 

 

---------Gestão operacional da segurança de informação na PTP, no País e na Europa-------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nível internacional: 

A PTP, integra a Rede Nacional de CSIRTS – 

Computer Security Incident Response Team 

– que por sua vez integra a Rede Europeia 

de CSIRTS, nome que designa às equipas 

que fazem a gestão de incidentes de 

segurança. 

 

A nível nacional: 

A participação na rede nacional é feita 

através da equipa de segurança de 

informação da PTP, por analogia, designada 

csirtPT, que está validada pelo Trusted 

Introducer (Europa - ENISA), e que assegura 

o tratamento e coordenação de incidentes 

de segurança informática e disseminação de 

alerta. 

Comité de Privacidade da PT Portugal 

 
Canal de Denúncias de Práticas Indevidas da PT Portugal 

 

O caminho ……. 
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03. SEGURANÇA NAS COMUNICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

  

 

Áreas de intervenção Concretizado Em desenvolvimento 

 

 

 

 

 

Serviços e equipamentos seguros   
Equipamentos com Funcionalidades de Personalização  

  
 
  Serviços e apps com Funcionalidades de Personalização 

Funcionalidades de Controlo Parental, Privacidade e Anti Vírus 

Canais de Denúncia 

Educação e sensibilização   
Guiões de Boas Práticas  

  
 
 
  

Formação e Campanhas de Sensibilização 

Parcerias para disseminação de Boas Práticas de utilização 

Parcerias com conteúdos para criação de negócios online  

Canais de Ajuda   

Cooperação e Autorregulação   
Participação em observatórios   

  
 
  Parcerias com fornecedores, Institutos de Investigação e ONG’s 

Participação em Associações Internacionais 

VISÃO ESTRATÉGICA 
O mundo digital atual é verdadeiramente estimulante. A facilidade e velocidade com que, hoje em dia, se acede e 
partilham conteúdos através das Tecnologias de Informação e Comunicação de nova geração, permite a rápida 
aproximação de pessoas e a exposição destas ao vasto universo de conteúdos e serviços online. E, este facto é 
sinónimo de inúmeras oportunidades mas também de um novo leque de ameaças….. 
 

Por isso, a PTP, pretende dotar os seus clientes, os menores de idade e a sociedade em geral das ferramentas e 
conhecimentos necessários a uma utilização responsável e segura das potencialidades das TIC. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Criar um mundo digital responsável, dando a cada utilizador oportunidade de personalizar a sua proteção e 
presença online. A proteção de menores e a utilização responsável são os principais focos de intervenção: 

 Serviços e equipamentos com opções de segurança 
 Educação e sensibilização 
 Cooperação e autorregulação 

 

Combate ao Cybercrime: é responsabilidade de cada um  
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GARANTIR SEGURANÇA NAS COMUNICAÇÕES É UM DESAFIO ONDE TODOS TÊM DE 
PARTICIPAR 

 

 

 

 

 

 

 

O caminho ….. 
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04. ECONOMIA DE BAIXO CARBONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de intervenção Concretizado Em desenvolvimento 

Redes e Infraestruturas mais eficientes   
Cobertura nacional de FTTH ( Fiber to the Home) 

    

Cobertura nacional com LTE ( antenas Long Term Evolution) 

Partilha de Antenas com outros operadores 

Banda Larga Fixa e Móvel 

Data Center é um dos maiores e o mais sustentável da Europa 

Equipamentos e serviços ecológicos   
Equipamentos com menor dependência energética 

    

Inovação em serviços que substituem e/ou tornam 
deslocações mais eficientes 

Reutilização de equipamentos 

Serviços “smart”: fleet; cities; smart buildings; remote 
assistance; ….. 

Alinhamento de práticas na cadeia de valor   
Monitorizar a pegada ecológica de fornecedores  

    
Monitorizar a pegada ecológica dos clientes 

Economia Digital   
Dinamização de soluções e-business; e-commerce; e-
procurement; e-marketing; ….. 

   

VISÃO ESTRATÉGICA 
Melhorar a pegada de carbono da cadeia de valor, minorando a dependência energética das redes e dos 
equipamentos e desenvolver serviços TIC e multimédia que permitam racionalizar e gerir os consumos de energia 
e de materiais das famílias e das organizações. 

A PTP pretende estabelecer as pontes e as sinergias necessárias para desenvolver serviços de telecomunicações e 
multimédia que beneficiem a sustentabilidade do planeta, a qualidade da sociedade e a economia digital. 

OBJETIVOS GERAIS 
Promover a economia verde com impactos positivos no desenvolvimento económico e na preservação do meio 
ambiente: 

 Redes e infraestruturas mais eficientes 
 Equipamentos e serviços ecológicos 
 Envolvimento e alinhamento de práticas na cadeia de valor 
 Economia Digital 

 
 Da racionalização aos impactos positivos na economia e no ambiente  
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INFRAESTRUTURAS ECOLÓGICAS 

Consumo de Energia 

 

 

Emissões de Carbono 

 

 

SERVIÇOS ECOLÓGICOS 

Set Top Boxes Satélite – Consumo médio anual de energia 

 

 

O caminho …… 
 

 

 

A acompanhar as 

tendências 

identificadas no 

estudo SMART 2020 

(redução de 15% no 

total de emissões 

de CO2). 
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05. INOVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de intervenção Concretizado Em desenvolvimento 

Redes ecológicas   
“Green Wireless”  

  
 
  “Cloud networking” 

Monitorização e Gestão de Conectividade Inteligente 

Serviços Ecológicos   
Plataformas de serviços; Apps  

  
 
  Serviços de Cloud 

Personalização e Informação de Contexto 

Serviços de Proteção de Identidade e Privacidade   
Sistemas de autenticação 

    
Sistemas de Segurança e Privacidade 

Smart Cities   
Controlo Remoto em banda larga 

   
Acesso Remoto em banda larga 

Economia Digital   
E-commerce micro e pequenos negócios 

   
Mobile payments 

VISÃO ESTRATÉGICA 
Identificar oportunidades de longo prazo e estabelecer as pontes necessárias com o presente são a base para 
transformar ideias em inovação. A concorrência global apela à criatividade e à capacidade das organizações se 
diferenciarem com novas propostas de valor. 

Na PTP, a inovação é uma cultura que vai além dos produtos e dos serviços. As parcerias estratégicas e 
capacidade de desenvolver soluções disruptivas no setor passam também por inovar na abordagem à cadeia de 
valor, na infraestrutura e nos processos organizacionais, adicionando novos valores ao valor económico: 
ambiental, social e ético. 

 

 

 

Transformar o conhecimento em valor para a sociedade  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Transformar o conhecimento e a experiência em valor para parceiros, clientes, pessoas e organizações: 

 Redes ecológicas 
 Serviços ambientalmente responsáveis 
 Serviços de proteção de identidade e privacidade 
 Smart Cities 
 Economia Digital 
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A PTP É UMA DAS EMPRESAS PORTUGUESAS QUE MAIS INVESTE EM I&D EM PORTUGAL 

 

Investimento em Investigação & Desenvolvimento e Inovação (em milhões de euros) 

 

Investimento por área de intervenção em 2014 

 

Investimento por etapa, de Investigação & Desenvolvimento e Inovação em 2014 

 

167 

130 

76 

2012 2013 2014 

50% 

36% 

14% 

Produtos e Serviços 

Infraestrutura e Rede 

Processos e Sistemas 

25% 

68% 

7% 

Inovação Incremental 

Inovação Planeada 

Inovação Exploratória 

O caminho ……. 
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06. ÉTICA E INTEGRIDADE 

06. ÉTICA E INTEGRDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Áreas de intervenção Concretizado Em desenvolvimento 

Código de Ética e Políticas de Atuação   
Código de Ética e de Conduta de Responsabilidade Social  

  
 
  Políticas de atuação 

Guiões de atuação 

Sistemas de Gestão de Informação   
Sistemas de Gestão certificados de acordo com ISO 9001 

    

Sistemas de Gestão certificados de acordo com ISO 14001 

Sistemas de Gestão certificados de acordo com ISO 27001 

Sistemas de Gestão certificados de acordo com ISO 20000-1 

Sistemas de Gestão certificados de acordo com OHSAS 18001 

Sistemas de Gestão autodeclarados de acordo com ISO 26000 

Sensibilização e formação   
Formação de colaboradores 

  
 
  Formação de Fornecedores 

Sensibilização e formação da cadeia de valor  

Monitorização   
Canais de denúncia confidenciais 

    
Auditorias 

VISÃO ESTRATÉGICA 
A integridade das empresas e a sua reputação são ativos intangíveis cada vez com maior impacto no seu 
relacionamento económico, social e ambiental com todas as partes interessadas. 

A atividade da PTP e os seus relacionamentos são e serão conduzidos dentro de um quadro de transparência, 
correção, profissionalismo, rigor, boa-fé e com o pleno respeito pelas regras expressas em diversos normativos 
internos, como seja o Código de Ética e as Políticas em vigor na empresa, nacionais, como a legislação em vigor e, 
internacionais, tais como, a Convenção dos 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas e os princípios da 
AccountAbility's AA1000. 

 

OBJETIVOS GERAIS 
Nortear a atitude e o comprometimento de toda a cadeia de valor  exigindo envolvimento, monitorização e 
feedback entre os seus agentes nos aspetos que se referem a ética nos negócios, respeito e preservação 
ambiental, Direitos Humanos e laborais, suborno, anticorrupção e inclusão social: 

 Código de Ética e Políticas de atuação 
 Sistemas de Gestão e Informação 
 Sensibilização e formação 
 Monitorização 

 
 
 Confiança é o resultado positivo da transparência e do respeito  
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PARTICIPAR, IDENTIFICAR E CORRIGIR PRÁTICAS IRREGULARES 

 

Número de participações de práticas indevidas por canal 

 

Perfil das participações | Provedoria do Cliente | comparação 2011 / Triénio 2012-2014* 

 

*A Provedoria do Cliente é um canal de comunicação online onde Clientes insatisfeitos podem reclamar, após esgotadas as soluções apresentadas por outras 

áreas da Empresa. 

Custos com processos legais, multas | coimas 

 

O caminho ….. 
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07. CADEIA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de intervenção Concretizado Em desenvolvimento 

Plataformas de Relacionamento por Stakeholder   
Equipas de diálogo 

 
  

 
  

Plataformas eletrónicas de self management 

Formação e partilha de boas práticas 

Canais de denúncias e/ ou sugestões 

Sistemas de gestão de informação   
Customer Relationship Management 

  
 
  Supplier Relationship Management 

Stakeholder Relationship Management  

Consulta às partes Interessadas   
Avaliação de temas relevantes para cada público 

    
Avaliação de satisfação por tipo de público 

Auditorias à cadeia de valor   
Avaliação de impactos económicos, ambientais e sociais  

  
Avaliação de alinhamento de princípios e práticas    

VISÃO ESTRATÉGICA 
As organizações que se envolvem ativamente com as suas partes interessadas, identificam os assuntos da 
atividade da empresa que têm maior potencial de impactar o seu desempenho, nomeadamente aos níveis 
económico, ambiental, social e financeiro de longo prazo. 

O alinhamento da cadeia de valor, a consulta e gestão de stakeholders, são para a PTP os alicerces do 
desenvolvimento de estratégias de negócio e da definição de metas que irão beneficiar clientes, fornecedores, 
colaboradores, acionistas e a sociedade em geral. A gestão sincronizada da cadeia de valor é um ativo em 
valorização. 

 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 
Mudar a cultura organizacional, caminhando para a otimização da gestão sincronizada da cadeia de valor:  

 Plataformas de relacionamento por stakeholder 

 Sistemas de gestão da Informação 

 Consulta às partes interessadas 

 Auditorias à cadeia de valor 

 
 
 
 

Valorizar os ativos intangíveis na cadeia de valor  
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A CAMINHO DO ALINHAMENTO ENTRE PRINCÍPIOS E PRÁTICAS  

 

Alinhamento com o Código de Ética no triénio 2012-2014 

 

Alinhamento de Fornecedores identificado em auditorias presenciais  

 

Nível médio de satisfação (1-10) em 2014* 

 

*Survey efetuado no ano 2014. 

 

66% 65% 69% 

44% 43% 

71% 

40% 

66% 70% 

81% 

44% 
51% 

85% 

60% 

Governação 
organizacional 

Direitos Humanos Práticas laborais Ambiente Práticas 
operacionais 

justas 

Questões relatvas 
ao consumidor 

Envolvimento 
com a 

comunidade 

2013 2014 

7,8 7,9

Fornecedores Colaboradores

7,4

Clientes
Residenciais

O caminho ……. 
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08. CIDADANIA CORPORATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Áreas de intervenção Concretizado Em desenvolvimento 

Inclusão Digital   
Redes com cobertura geográfica do território nacional  

 
  

 
 
  

Equipamentos e serviços adaptados a cada necessidade  

Planos de preços adaptados a cada perfil de rendimento 

Soluções TIC adaptadas a famílias, escolas, centros de saúde, 
segurança, privacidade, controlo parental e micro empresas. 

Educação e Literacia Digital   
Disponibilização de conteúdos formativos    

  Parcerias com entidades ligadas ao ensino e formação 

Disponibilização de ferramentas de estímulo à literacia digital  

Disponibilização de guiões de privacidade e segurança 

Saúde e Bem-estar   
Soluções de acesso remoto a serviços de saúde     

Parcerias com entidades de apoio a pessoas carenciadas 

Economia Digital   
Soluções para o desenvolvimento de negócios online    

Soluções de e-commerce para micro e pequenas empresas 

VISÃO ESTRATÉGICA 
Basear a atividade empresarial no compromisso de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população 
em geral, sobretudo através de programas de integração social, escolar e profissional bem como da promoção do 
conhecimento, da saúde, da segurança dos cidadãos, de bens e do ambiente. 

Para a PTP é fundamental desenvolver produtos e serviços de telecomunicações e multimédia que contribuam 
para apoiar o bem-estar de pessoas com necessidades especiais, para aumentar a inclusão e o nível de literacia de 
toda a população e para estimular a economia digital. 

 

 
OBJETIVOS GERAIS 
Identificar e disponibilizar soluções de comunicação e multimédia adaptados a todos os cidadãos – 
independentemente das sua zona de residência, nível de rendimento, literacia, país de origem, raça e/ou 
necessidades especiais. 

 Inclusão Digital 
 Educação e literacia digital 
 Saúde e bem-estar 
 Economia Digital 

 
 
 Ir além do obrigatório e antecipar um futuro mais equilibrado  
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CAMINHAR DA INCLUSÃO PARA A ECONOMIA DIGITAL 

Acesso aos serviços de comunicações 

 

 

 

 

Dinamização da Economia Digital 

 

 

 

O caminho  ……. 
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01. DIMENSÃO ECONOMICA 

O valor económico gerado e distribuído no país pode ser encontrado no R&C consolidadas da empresa. As 

implicações financeiras para as atividades da empresa relacionadas com alterações climáticas são pouco expressivas 

na atividade da empresa, embora estudos internacionais, considerem que a atividade das TIC é uma boa alavanca 

para reduzir a pegada ambiental dos cidadãos, das empresas e das cidades. A PTP reconhece que a atividade que 

desenvolve tem repercussões no país, na ambiente e nos públicos com quem se relaciona, nomeadamente clientes, 

fornecedores, colaboradores e comunidade em geral. A medição e a evolução desses impactos são apresentadas ao 

longo deste capítulo. 

01.1. IMPACTES DA ATIVIDADE DA EMPRESA NO PAÍS 

 

Receitas Operacionais da PTP (milhões de euros)  

2012 2013 2014 

2.700,5 2.559,6 2.455,1 

 

Receitas da PTP face ao PIB nacional* 

 

Investimento da PTP (milhões de euros) 

 

Investimento da PTP face ao investimento total do país* 

 

Colaboradores da PTP (milhares) 

2012 2013 2014 

11,359 11,073 10,701 

 

*FONTE: AICEP 

 

 

1,6% 1,5% 1,4% 

2012 2013 2014 

2,3% 2,2% 
1,2% 

2012 2013 2014 

2012 2013 2014 
468,0 490,0 328,6 
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Colaboradores da PTP face à empregabilidade nacional* 

 

 

01. DIMENSÃO ECONOMICA 

01.2. IMPACTES DA ATIVIDADE DA EMPRESA NO SETOR  

 

Receitas da PTP face às receitas totais do setor no país** 

 

Custos operacionais da PTP face aos custos operacionais do setor no país** 

 

Colaboradores da PTP face ao total de colaboradores do setor no país** 

 

*FONTE: PORDATA 

** FONTE: ANACOM 

 

0,25% 0,25% 0,24% 

2012 2013 2014 

41% 39% 39% 

2012 2013 2014 

26% 25% 24% 

2012 2013 2014 

93% 
80% 77% 

2012 2013 2014 



III – Desempenho e Impactes 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    60 

 

Investimento da PTP face ao investimento do setor no país* 

 

 

01. DIMENSÃO ECONOMICA 

01.3. IMPACTES DA ATIVIDAEDE DA EMPRESA NOS STAKEHOLDERS 

IMPACTES DA ATIVIDADE DA EMPRESA NO AMBIENTE 

Ambiente 2011 2012 2013 2014 
Evolução 

2014/2013 

Evolução da 
Média 2012-
2014 /2011 

Investimentos e gastos em 
proteção ambiental (euros) 

2.789.299 2.793.929 1.032.815 938.947 -9% -43% 

Benefícios do Sistema de Gestão 
Ambiental (milhões de euros)  

3,1 4,5 5,7 4,2 -26% 56% 

Emissões de Carbono (ton) - 
scopes 1 e 2  

219.286 198.059 197.886 189.358 -4% -11% 

Consumo de energia (GJ) 1.779.768 1.611.847 1.617.491 1.576.695 -3% -10% 

Energia consumida obtida a partir 
de fontes renováveis 

26% 37% 49% 49% 0pp +19pp 

Consumo de água (m3)  295.950 284.509 239.599 227.005 -5% -15% 

Consumo de resíduos (ton) * 19.687 17.520 13.663 16.356 - - 

Produção de resíduos (ton) 2.980 3.317 3.922 2.950** -25% 14% 
* Os valores de 2014 não são comparáveis com os anos anteriores, uma vez que o relato desta categoria em 2014 foi desagregado, de acordo com o referencial 
GRI G4. 

** Apenas foram contabilizados os resíduos já reportados em anos anteriores, para efeitos de comparação do dado. 

IMPACTES DA ATIVIDADE DA EMPRESA NAS PARTES INTERESSADAS 

Clientes 2011 2012 2013 2014 
Evolução 

2014/2013 

Evolução da 
Média 2012-
2014 /2011 

Investimento - Capex (milhões de 
euros) 

647 468 490 329 -33% -34% 

Capex em percentagem das 
receitas operacionais 

22,4% 20,0% 20,0% 13,4% -6,6p.p -4,6p.p 

Receitas Operacionais (milhões 
de euros) 

2.892,0 2.700,5 2.559,6 2.455,1 -4,1% -11,0% 

*FONTE: ANACOM 

 

46% 44% 

33% 

2012 2013 2014 
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Fornecedores 
Para o ano de 2014, foram incluídos  
os Fornecedores Tipo B 

2011 2012 2013 2014 
Evolução 

2014/2013 

Evolução da 
Média 2012-
2014 /2011 

Volume de compras a fornecedores 
(milhões de euros) 

792 843 1.035 780 -25% 12% 

Volume de compras a fornecedores 
nacionais (milhões de euros) 

718 723 909 677 -25% 7% 

Fornecedores registados no Portal 1.217 1.269 1.157 2.711 134% 41% 

Percentagem de fornecedores 
nacionais registados no Portal 

87% 85% 87% 87% 0p.p -1,0p.p 

Scoring médio de alinhamento dos 
fornecedores com a PTP 

75% 80% 81% 71% -10,0p.p +2,0p.p 

 

Colaboradores 2011 2012 2013 2014 
Evolução 

2014/2013 

Evolução da 
Média 2012-
2014 /2011 

Colaboradores da PTP 11.180 11.359 11.073 10.701 -3% -1% 

Custos com colaboradores (milhões de 
euros) 

- - 334,4 372,8 11% - 

Custos com benefícios de reforma - 
PRBs (milhões de Euros) 

54 52 40 42 5% -17% 

Investimento em formação (milhões 
de Euros) 

3,52 2,56 1,74 2,93 68% -32% 

Média de horas de formação por 
participante 

50 33 23 32 39% -41% 

 

Sociedade 2011 2012 2013 2014 
Evolução 

2014/2013 

Evolução da 
Média 2012-
2014 /2011 

Impostos pagos (milhões de euros) 108,2 125,6 78,5 51,2 -35% - 21% 

Investimento Corporativo na 
Comunidade (milhões de Euros)  

4,4 4,2 4,5 4,5 0% 0% 

Horas de voluntariado 4.354 6.613 9.880 12.391 25% 121% 

Voluntários PT  573 958 1.267 1.790 41% 134% 

Destinatários dos programas de 
voluntariado  

n.a* 261.684 327.606 1.035.289 216% 2.724% 

*No ano 2011 não foram contempladas as horas de voluntariado em família. 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.1 - MATERIAIS: CONSUMO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

CONSUMO DE MATERIAIS 

Consumo de materiais (t) 2011 2012 2013 2014 

Materiais associados ao processo de produção 

Baterias (Infraestruturas de Rede) 198 133 208 151 

Equipamentos elétricos e eletrónicos - - - 3.245 

Papel / Cartão - - - 912 

Toners e tinteiros 3 1 0,30 0,61 

Plásticos - - - 972 

Infraestruturas de suporte à atividade * 17.402 15.613 13.040 10.274 

Mercadorias ou peças semi-manufacturadas 

Baterias (Rede de distribuição) 70 74 99 16 

Equipamentos elétricos e eletrónicos (rede de 
distribuição) 

- - - 82 

Materiais para embalagens 

Papel / cartão - - - 389 

Plásticos 1.998 1.699 300 297 

Madeira 16 0, 04 16  18 

Total 19.687 17.520 13.663 16.356 
* Inclui cabo de cobre com chumbo, cabo de cobre auto-suportado, cabo de cobre com plástico, cabo de cobre armado, cabo de fibra ótica, cabo TEDS, TE1SE, 

postes telefónicos e metais (ferro, ligas de cobre, zinco e alumínio). 

Os dados de consumo de materiais são medições diretas uma vez que são retirados de aplicações onde estes são 

registados. 

Os valores de 2014 não são comparáveis com os anos anteriores porque o relato desta categoria em 2014 foi 

desagregado de acordo com o referencial GRI G4. 

Papel 

A PTP tem vindo a substituir a utilização de papel reciclado por papel com certificação FSC, para impressão. A 

compra deste papel traz benefícios diretos às áreas florestais, tais como a proteção da biodiversidade, dos direitos 

dos Povos Indígenas, dos direitos do trabalhadores e de áreas com importância ambiental e cultural significativa.  

Em 2014, 92% do papel utilizado para impressão foi papel com certificação FSC. 
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REUTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

A reutilização de equipamentos evita o consumo de materiais, poupa custos e reduz a produção de resíduos. Por 

esse motivo, a PTP continua a trabalhar e aperfeiçoar o seu processo de avaliação, recuperação e reutilização de 

equipamentos devolvidos pelos clientes por migração para outras soluções ou serviços.  

Em 2014 foram reacondicionados 57% dos equipamentos da oferta four-play MEO.  

Comparando o triénio 2012-2014 com 2011, a PTP aumentou o reacondicionamento deste tipo de equipamentos em 

31%. 

Percentagem total de equipamentos novos vs. equipamentos reacondicionados 

 

 

 

MATERIAIS PROVENIENTES DE RECICLAGEM 

Embalagens 

Preocupada com o ambiente e concretizando um dos objetivos estratégicos, a PTP iniciou o processo de criação e 

produção de embalagens ecológicas, embalagens em plástico 100% reciclado, com vista a melhorar a 

sustentabilidade do ciclo de vida dos produtos 

Com o intuito de reduzir o aumento verificado em 2013 destes materiais, em 2014 os telemóveis vendidos nas lojas 

PTP foram vendidos nas suas caixas originais o que representou uma redução na aquisição de novas embalagens em 

22%. 

 

 

 

 

 

 

72% 71% 

54% 

41% 

28% 29% 

46% 
57% 

2011 2012 2013 2014 

Equipamentos novos Equipamentos reacondicionados 
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Em 2014 foi apurado o número de embalagens recicladas reutilizadas, representada uma poupança de 5% na 

aquisição de novas embalagens. 

Além dos materiais e da forma que as caracterizam, as embalagens contêm informação sobre o encaminhamento 

dos materiais quando chegarem ao fim da sua vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 

Embalagens recicladas adquiridas Embalagens recicladas reutilizadas  

+17% 

5% 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.2 - ENERGIA 

CONSUMO DE ENERGIA NA EMPRESA 
 
Os consumos globais de energia decresceram 3% em 2014 face a 2013. Este decréscimo é mais acentuado quando 
comparada a média do triénio 2012-2014 com 2011, já que neste período a redução no consumo de energia atingiu 
os 10%. 
 
O consumo de energia elétrica foi a categoria que verificou o maior decréscimo de consumo tendo registado uma 
redução de 2% em 2014 face a 2013, e de 11% na média do triénio 2012-2014 comparado com os consumos de 
2011. 

 
O consumo de combustível também acompanhou a tendência decrescente com uma redução de 4% em 2014 face 
2013 e uma redução de 3% quando comparado a média dos consumos do triénio em análise com os do ano de 2011. 

 
 

* O valor associado ao consumo de energia elétrica de 2014 passou a incorporar o consumo de energia do Data Center da Covilhã. 

**Os valores de 2012 e 2013 foram substituídos no consumo dos combustíveis, de modo a ser comparável o triénio 2012-2014 com os consumos de 2011.Em 
2014 foi incluído no consumo de gasóleo, os consumos dos geradores do Data Centre da Covilhã. 

 

No setor das telecomunicações o consumo de energia elétrica tende a ser tanto maior quanto as empresas prestem 

serviços de telecomunicações, multimédia e de armazenamento e gestão de dados (Data Centers). A PTP identifica o 

consumo de energia de acordo com as seguintes segmentações: 

 

 

 

Consumo de energia (GJ) 2011 2012 2013 2014 

Consumo energia (elétrica) 1.550.573 1.396.632 1.386.361 *1.355.082 

Consumo de gás natural 0 0,0099 0,0286 0,0003 

Consumo de combustíveis (gasolina) 10.524 **9.509 **9.057 7.135 

Consumo de combustíveis (gasóleo) 218.671 **205.706 **222.073 **214.478 

Total 1.779.768 1.611.847 1.617.491 1.576.695 
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CONSUMO DE ENERGIA RENOVÁVEL (ELÉTRICA) – PERFIL AO LONGO DOS ANOS 

A PTP produz energia a partir de fontes de energia renovável e utiliza energia fornecida pelos comercializadores 
também obtida a partir de fontes renováveis. O quadro abaixo identifica a evolução das energias renováveis na PTP: 

 
Energia renovável utilizada (GJ) 2011 2012 2013 2014 

Energia produzida, pela PTP, a partir de fontes renováveis 127 318 462 2.085 

Energia fornecida à PTP pelos comercializadores obtida a 
partir de fontes renováveis * 

402.663 512.436 685.179 665.210 

* Fonte: Portal ERSE . http://www.erse.pt/pt/desempenhoambiental/rotulagemenergetica/informacaodesuporte/Paginas/default.aspx , Anexos/ Informação de 
suporte/ Base anual) 

Em 2014, a PTP aumentou em 351% a produção de energias renováveis, face a 2013. Comparando a média do triénio 
2012-2014 com 2011 este valor atinge os 652%. O forte incremento verificado neste período relaciona-se com a 
produção de energia dos parques fotovoltaicos do Data Center da Covilhã, inaugurado em 2013. 

Relativamente à energia fornecida à PTP pelos comercializadores a partir de fontes renováveis, embora se tenha 
verificado uma diminuição de 3% em 2014 face 2013, comparando a média do triénio 2012-2014 com 2011, a PTP 
beneficiou de um aumento do consumo de energia renovável em 54% pela composição do mix energético das fontes 
de energia primária da rede nacional. 

CONSUMO DE ENERGIA NA CADEIA DE VALOR  
 

O apuramento dos consumos associados ao Scope 3 tem sido um desafio. De ano para ano os Sistemas de Gestão de 
Informação Ambiental da PTP têm sido aperfeiçoados, permitindo o apuramento mais rigoroso de cada categoria e a 
incorporação de novas categorias ao longo dos anos. 
Este processo de gestão e incorporação de informação ainda não possui a robustez necessária para permitir a 
comparabilidade consistente dos dados apresentados. 
 
Consumo de energia (GJ) 2011 2012 2013 
Categoria 1 e 2 – Bens e serviços adquiridos e Bens de Capital 

(1) 
300.477 282.937 271.379 

Categoria 3 - Atividades relacionadas à energia e combustível  5.832 5.477 5.884 

Categoria 4 – Transporte e distribuição 
(2)

 - - - 

Categoria 5 – Resíduos gerados nas operações 
(2)

 - - - 

Categoria 6 - Viagens a negócios 
(3)

 1.437.283 4.885.734 5.591.675 

Categoria 7 - Transporte de colaboradores 
(4)

 684 704 709  

Categoria 8 - Ativos arrendados 
(5)

 3.722 6.241 38 

Categoria 9 - Transporte e distribuição 
(2)

 - - - 

Categoria 10 – Processamento de produtos vendidos 
(6)

 - - - 

Categoria 11 - Uso de produtos vendidos 
(7)

 0,15 0,18 159.045 

Categoria 12 - Tratamento de produtos vendidos após fim de vida útil 1.327 1.837 1.321  

Categoria 13 – Ativos arrendados 
(8)

 - - - 

Categoria 14 – Franchises 
(9)

 26.568 27.384 35.166 

Categoria 15 – Investimentos 
(10) 

- - - 

Total 1.755.863 5.210.314 6.065.217 
(1)

 Universo de Fornecedores que representam 87% do volume de compras nacionais. Os valores de  2011 e 2012 foram substituídos devido a uma erro de 
fórmula. 

(2)
 Os consumos desta categoria encontram-se incluídos nas categorias 1 e 2 porque não foi possível desassocia-los. 

(3)
 Em 2013, esta categoria passou a incorporar, para além das viagens de avião, as viagens de comboio e rent a car. Inclui equivalentes de CO2, do CH4 e N2O 

(4)
 Valores atualizados em 2011 a 2012 porque os mesmos só incluíam uma deslocação casa / trabalho e não incorporavam as deslocações trabalho /casa. O 

transporte corporativo de colaboradores não está incluído nesta categoria. 
(5)

 Em 2011 e 2012 os dados apresentados são relativos aos diferentes armazéns que a PTP tinha em outsourcing. Em 2013 a PTP ficou apenas com acesso a 
um armazém. 

(6)
 Categoria não é aplicável à PTP porque a PTP não vende produtos intermédios.  

(7)
 Em 2013 além do consumo dos equipamentos móveis foram incorporados os consumos das Set Top Boxes Satélite. 

(8)
 Não foi possível recolher este indicador mas estamos a trabalhar para o relatar no próximo ano. 

(9)
 Os valores de 2011 e 2012 foram substituídos devido a uma incoerência no apuramento dos dados. 

(10)
 Não aplicável à PTP. 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FACE AO TRÁFEGO DE COMUNICAÇÕES NA REDE  

 
A redução do consumo de energia verificada em 2014, a par do aumento do tráfego nas redes PTP, alavancou de 
forma muito significativa a eficiência energética do tráfego de rede, ou seja, a quantidade de tráfego por unidade de 
energia consumida aumentou 23% face 2013. Comparando a média do triénio 2012-2014 com 2011, a quantidade 
de tráfego por unidade de energia consumida aumentou 100%. 
 
O cálculo da intensidade energética considera todo o consumo interno de energia: nomeadamente energia elétrica 
(fósseis e energias renováveis) e consumo de combustíveis. 
 

Volume de tráfego anual por serviço (GBytes) Consumo anual de energia (Gj) bit/joule 
Ano Wireline Wireless Total Elétrica Outras Total  
2011 1.142.470.798 15.673.344 1.158.144.142 1.550.573 229.195 1.779.768 5.590 

2012 1.664.588.934 17.988.608 1.682.577.542 1.396.632 215.215 1.611.847 8.967 

2013 2.049.620.603 20.048.640 2.069.669.243 1.386.361 231.130 1.617.491 10.991 

2014 2.455.097.465 26.868.864 2.481.966.329 1.355.082 221.613 1.576.695 13.522 

 
 
Eficiência do tráfego de rede por energia consumida 
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RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 
 
Em 2014 foram implementadas medidas de eficiência nos processos, estruturas e equipamentos da atividade que se 
traduziram numa redução do consumo de 25.580 GJ. 

Medidas de eficiência implementadas  Redução consumo (GJ) 
Concentração de comutadores da rede fixa 3.632 

Freecooling em sites da rede móvel 9.810 

Operação d’Alicate 1.957 

Libertação de DSLAMs  7.096 

Libertação de equipamentos rede X25  3.085 

Total 25.580 

 

Menor dependência energética dos equipamentos e serviços 
 
A oferta comercial da PTP contém serviços que poupam tempo, deslocações, gastos de combustível e de materiais. 

Os estudos efetuados – Smart 2020 - indicam que a adoção de serviços baseados nas novas funcionalidades das TIC e 

das redes de nova geração, potenciam a redução do total de emissões de CO2, em cerca de 15%. As áreas da saúde, 

da educação e da domótica já começaram a constituir a base deste novo paradigma e, embora ainda pouco 

expressivos, já são uma nova janela de oportunidade de preservação ambiental.  

De facto, a redução da pegada ambiental dos clientes passa pela melhor eficiência das redes de tráfego, pela 

redução da dependência energética dos equipamentos, pelos materiais utilizados e pelos softwares de gestão e 

controlo remoto de que possam beneficiar. 

Serviço Solução Resultados  

Caixas de acesso (Set Top Box) por 
Satélite ao serviço de televisão por 
subscrição  

Minorar a dependência energética dos 
equipamentos terminais 

De 2011 para 2014, através da opção 
definida pelo cliente de colocação do 
serviço de televisão em stand by no 
horário de menor acesso, as set top 
boxes reduzem o consumo de energia, 
em média, 54%. 

 

Smart Cloud 
Potenciar reduções de custos nas TI, 
aumento de produtividade e redução do 
consumo de energia 

Em média, a poupança energética 
estimada na utilização empresarial da 
solução Smart Cloud, a 36 meses, é 
superior a 20.995 KW tomando o ano de 
2014 como base. 

 

Virtualização das centrais telefónicas 
segmento empresarial 

Potenciar reduções de custos nas TI, 
otimização da tecnologia utilizada e redução 
do consumo de energia 

A poupança verificada a nível do 
consumo energético, em média, por 
cliente, resultado da transferência do 
serviço físico para a Cloud PT, no 
período de um ano, é de 
aproximadamente 2.190 KW, tomando 
como ano base 2014. 

 

Telemóveis  

Minorar a dependência energética dos 
equipamentos móveis, numa época em que 
os padrões de utilização destes 
equipamentos estão em mudança com uma 
utilização cada vez mais intensiva e 
diversificada. 

Em 2014 face 2013, tendo em 
consideração a capacidade e voltagem 
das baterias dos equipamentos, o 
consumo dos telemóveis básicos 
diminuiu 10%. 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.3 – ÁGUA 

CONSUMO DE ÁGUA 

O consumo de água na PTP cumpre essencialmente dois objetivos: climatização de áreas técnicas e higiene e 

conforto dos colaboradores nas áreas administrativas. 

Consumo de água (m3) * 2011 2012 2013 2014 
Consumo total 295.950 284.509 239.599 227.005 
* A água consumida é proveniente da rede pública .Em 2014, não inclui os consumos de água do Data Center. 

Em 2014, o consumo de água na PTP sofreu um decréscimo de 5% em 2014 face a 2013 e de 15% quando 

comparado a média do consumo do triénio 2012-2014 com 2011.  

A PT P utiliza água proveniente da rede pública, pelo que não consome nem água reutilizada nem reciclada.  

FONTES HÍDRICAS SIGNIFICATIVAMENTE AFETADAS PELO CONSUMO DE ÁGUA 

O consumo de água da PTP é pouco significativo em termos de volume sendo que é totalmente proveniente da rede 

pública. Assim sendo, o impacte causado nos recursos hídricos é inexpressivo. 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.4 – EMISSÕES DE GASES COM EFEITOS DE ESTUFA 

 

EMISSÕES DE GASES COM EFEITOS DE ESTUFA, Scope 1 e Scope 2 

As emissões de gases com efeitos de estufa assumem frequentemente um comportamento irregular, porquanto 

dependem mais fortemente das condições climatéricas do país do que da eficiência energética da atividade da 

empresa. De facto, em anos de maior quantidade de vento e pluviosidade, o mix da energia consumida (eólica e 

hídrica) apresenta-se mais favorável e consequentemente com menores níveis de emissões.  

Além das condições climatéricas, o cálculo das emissões é determinado pelo fator de conversão legislado em 

Portugal. 

Emissões de CO2 (t) 2011 2012 2013 2014 
Scope 1 16.850 15.721 16.889 16.202 

 - Diretas (Gasolina) 
*
728 

*
651 

*
620 489 

 - Diretas (Gasóleo) 
*
16.122 

*
15.070 

*
16.269 15.713 

Scope 2 

 - Indiretas (eletricidade) 202.436 182.338 180.997 
**

173.156 

Total (Scope 1 + 2) 219.286 198.059 197.886 189.358 
* Os valores de 2012 e 2013 foram substituídos no consumo dos combustíveis, de modo a ser comparável o triénio 2012-2014 com os consumos de 2011. Em 
2014 foi incluído no consumo de gasóleo, os consumos dos geradores do Data Centre da Covilhã. 

 ** Não foram incluídas as emissões associadas aos consumos de energia elétrica do Data Centre da Covilhã, visto as mesmas terem sido compensadas com a 
compra de certificados RECS. 

Globalmente as emissões de Scope 1 e Scope 2 apresentam um decréscimo de 4% em 2014 face 2013. Esta redução 

ganha mais relevância quando comparada média das emissões do triénio de 2012-2014 com as de 2011, atingindo 

uma redução na ordem dos 11%. 

Em 2014, com a otimização da frota e implementação do limitador de velocidade máxima das viaturas, as emissões 

de CO2 diretas (frota PT Portugal e grupos de emergência) verificaram uma redução de 4% face a 2013 e uma 

redução de 3% quando comparada a média do triénio 2012-2014 com o ano de 2011.  

As emissões de CO2 indiretas verificaram uma redução de 4% em 2014 face a 2013 e de 12% quando comparada a 

média  do triénio 2012-2014 com o ano de 2011. 
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EMISSÕES DE GASES COM EFEITOS DE ESTUFA, Scope 3 

Emissões de CO2 (t) 2011 2012 2013 
Categoria 1 e 2 - Bens e serviços adquiridos e Bens de Capital 

(1)
 26.455 24.627 24.343 

Categoria 3 – Atividades relacionadas à energia e combustível 3.447 3.237 3.477 

Categoria 4 – Transporte e distribuição 
(2)

 - - - 

Categoria 5 – Resíduos gerados nas operações 
(2)

 - - - 

Categoria 6 - Viagens de negócios 
(3)

 100.900 342.988 395.408 

Categoria 7 - Transporte de colaboradores 
(4)

 51 52 52 

Categoria 8 - Ativos arrendados 
(5)

 486 815 5 

Categoria 9 - Transporte e distribuição 
(2)

 - - - 

Categoria 10 – Processamento de produtos vendidos 
(6)

 - - - 

Categoria 11 - Uso de produtos vendidos 
(7)

 0,02 0,02  20.764 

Categoria 12 - Tratamento de produtos vendidos após o fim da sua 
vida útil 

97 135 97  

Categoria 13 – Ativos arrendados 
(8)

 - - - 

Categoria 14 – Franchises 
(9)

 3.469 3.575 4.591 

Categoria 15 – Investimentos 
(10)

 - - - 

Total Scope 3 134.905 375.429 448.737 
(1)

 Universo de Fornecedores que representam 87% do volume de compras nacionais. Os valores de 2011 e 2012 foram substituídos devido a um erro de 
fórmula. 

(2)
 As emissões desta categoria encontram-se incluídos nas categorias 1 e 2 porque não foi possível desassocia-los. 

(3)
 Em 2013, esta categoria passou a incorporar, para além das viagens de avião, as viagens de comboio e rent a car. Inclui equivalentes de CO2, do CH4 e N2O 

(4)
 Valores atualizados em 2011 a 2012 porque os mesmos só incluíam uma deslocação casa / trabalho e não incorporavam as deslocações trabalho /casa. O 

transporte corporativo de colaboradores não está incluído nesta categoria. 
(5)

 Em 2011 e 2012 os dados apresentados são relativos aos diferentes armazéns que a PTP tinha em outsourcing. Em 2013 a PTP ficou apenas com acesso a 
um armazém. 

(6)
 Categoria não é aplicável à PTP porque a PTP não vende produtos intermédios  

(7)
 Em 2013 além das emissões dos equipamentos móveis foram incorporadas as emissões das Set Top Boxes Satélite. 

(8)
 Não foi possível recolher este indicador mas estamos a trabalhar para o relatar no próximo ano. 

(9)
 Os valores de 2011 e 2012 foram substituídos devido a uma incoerência no apuramento dos dados. 

(10)
 Não aplicável à PTP. 

 
O total das emissões de Scope 3 apresentou um aumento de 20% em 2013 face 2012. Este aumento deve-se 

essencialmente ao incremento das viagens de negócios (aéreas) verificadas entre 2012 e 2013, consequência da 

integração da PTP na empresa brasileira, Oi. 

Para contrariar esta tendência, em 2014 foi promovida internamente a utilização do serviço de videoconferência da 

PTP com o intuito de reduzir o número de deslocações aéreas e terrestres. Os resultados foram muito positivos uma 

vez que em 2014 se evitaram 17 milhões de Km . 

As emissões de Scope 3 integram dados até ao ano de 2013 – ano com informação disponível e completa. 

EFICIÊNCIA DAS EMISSÕES DE GEEE FACE AO TRÁFEGO DE COMUNICAÇÕES NA REDE  
 
Analisando as emissões de Scope 1 e Scope 2, em 2014 face 2013, melhorámos em 25% a eficiência do tráfego de 

rede por unidade de CO2 emitido para a atmosfera. Esta melhoria tão significativa deve-se em parte ao facto de a 

energia consumida ao longo do ano ter incorporado uma percentagem considerável de energias alternativas 

renováveis – hidroelétricas e eólicas – já que beneficiámos de um ano chuvoso e ventoso bem como ao facto de se 

terem conseguido níveis de eficiência superiores nas redes e às melhorias introduzidas nos sistemas de climatização. 

Quando comparada a média do triénio 2012-2014 com o valor de 2011, este indicador melhorou em 102% a 

eficiência do tráfego de rede por unidade de CO2 emitido para a atmosfera. Este resultado reflete todas as 

otimizações feitas à rede (introdução da fibra), aos sistemas de climatização e alimentação de equipamentos. 
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Volume de tráfego anual por serviço 

(GBytes) 
Emissões de GEE (T) GByte/ Ton CO2 

Ano Wireline Wireless Total Scope 1 Scope 2 Total   
2011 1.142.470.798 15.673.344 1.158.144.142 16.850 202.436 219.286 5.281 

2012 1.664.588.934 17.988.608 1.682.577.542 15.721 182.338 198.059 8.495 

2013 2.049.620.603 20.048.640 2.069.669.243 16.889 180.997 197.886 10.459 

2014 2.455.097.465 26.868.864 2.481.966.329 16.202 173.156 189.358 13.107 

 

Com o aprofundar do relato das Emissões do Scope 3, a recolha dos valores referentes às diferentes categorias 
constituintes encontra-se em processo de aperfeiçoamento, o que irá permitir um apuramento mais rigoroso de 
cada categoria e a contínua incorporação de novas categorias ao longo dos anos. 
 Até ao momento em que a PTP conseguir agregar todos os indicadores referentes Scope 3 com a robustez 
necessária, a eficiência do tráfego de rede por unidade de CO2 será apresentada em separado das respetivas 
emissões de Scope 1 e Scope 2, uma vez que a constante inserção de novos indicadores tornam a sua 
comparabilidade inconsistente. 

 Volume de tráfego anual por serviço (GBytes) Emissões GEE (T) GByte / Ton CO2 
Ano Wireline Wireless Total Scope 3  
2011 1.142.470.798 15.673.344 1.158.144.142 134.905 8.585 

2012 1.664.588.934 17.988.608 1.682.577.542 375.429 4.482 

2013 2.049.620.603 20.048.640 2.069.669.243 448.737 4.612 

2014 2.455.097.465 26.868.864 2.481.966.329 -- -- 

 
Mesmo com o aumento nas emissões de Scope 3 em 2013, foi conseguida uma otimização na eficiência do tráfego 
de rede por unidade de CO2 emitido para a atmosfera na ordem dos 3%. 
 

 
Eficiência do tráfego de rede  
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INICIATIVAS DE REDUÇÃO DE GASES COM EFEITOS DE ESTUFA  

Em 2014 foram implementadas medidas de eficiência nos processos, estruturas e equipamentos que se traduziram 

numa redução das emissões em 3.339 tCO2. 

Medidas de eficiência implementadas  Emissões de GEE evitadas (tCO2e)  
Concentração de comutadores da rede fixa 474 

Freecooling em sites da rede móvel 1.281 

Operação d’Alicate 255 

Libertação de DSLAMs  926 

Libertação de equipamentos rede X25  403 

Total 3.339 

  

 

EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS DEPLETORAS DA CAMADA DE OZONO 

A PTP não produz, importa ou exporta substâncias depletoras da camada de ozono. 

NOx, SOx E OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS 

No âmbito dos compromissos comunitários e internacionais assumidos, Portugal submete anualmente, através da 

Agência Portuguesa do Ambiente, o inventário dos gases com efeito de estufa (GEEs) e outros poluentes 

atmosféricos. Com base nesta informação é verificado o cumprimento das metas acordadas no âmbito do Acordo de 

Partilha de Responsabilidades e do Protocolo de Quioto. 

Na tabela que se segue, são reportados os valores das emissões de NO2 e SO2 da PTP, provenientes das emissões 

atmosféricas da frota, calculados com base nos fatores indicados no Portuguese Informative Inventory Report 1990 – 

2012.  

 

Emissões de NOx e SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas (t) 

2011 2012 2013 2014 

NO2 70 73 78 67 

SO2 0,46 0,48 0,11 
*
0,09 

*Os valores de 2014 não são comparáveis com os anos anteriores uma vez que foram calculadas, pela primeira vez, as emissões associadas ao consumo de 

energia elétrica. 

A tabela abaixo identifica as emissões atmosféricas provenientes de fugas dos equipamentos de refrigeração, ar 

condicionado, bombas de calor e sistemas de proteção contra incêndios da PTP. 

Outras emissões atmosféricas significativas 2011 2012 2013 2014 
Gases de Efeito de Estufa (tCO2eq)  1.450 1.701 3.231 5.338 

Gases depletores da Camada de Ozono (tR22)  0,40 0,30 0,02 0,87 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.5 – RESÍDUOS 

DESCARGA DE ÁGUA POR QUALIDADE E DESTINO 

As descargas de águas residuais são maioritariamente efetuadas em coletores municipais, tendo uma utilização 

essencialmente doméstica. Durante o ano não se verificaram descargas não planeadas e houve um decréscimo de 

5% nos volumes descarregados face ao ano anterior.  

Descarga de água doméstica (m3) 2011 2012 2013 2014 
Descarga de água doméstica 

*
 236.760 223.312 191.679 181.604 

*
 Valor estimado de acordo com o estabelecido no Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto. Em 2014, não inclui as 

descargas de águas residuais provenientes do Data Center da Covilhã. 

As águas residuais são tratadas em sistemas municipais, não sendo da responsabilidade da PTP o respetivo 

tratamento. Por isso, a PTP não tece considerações sobre a reutilização das águas tratadas. 

QUANTIDADE DE RESÍDUOS POR TIPO E MÉTODO UTILIZADO NO FINAL DA LINHA 
 
A execução das atividades da PTP requer a incorporação de materiais e/ou equipamentos (M&E) novos ou 

reutilizados e consequentemente, também requer a sua posterior retirada.  

Assim sendo, a PTP tem de garantir que os resíduos gerados são devidamente identificados, registados e controlados 

quanto ao seu destino final. Sempre que um M&E é retirado de serviço, é classificado pela empresa como para 

“Reutilização” ou “Resíduo”.  

Os M&E dados como “Resíduo” são entregues a entidades camarárias ou a operadores de gestão de resíduos 

licenciados e encaminhados para destino final adequado. 

Em 2014, dos resíduos encaminhados para destino final adequado, 99% destinaram-se a operações de valorização, 

ficando apenas 1% destinados a operações de eliminação. Dos 99% dos resíduos encaminhados para valorização, 

54% foram submetidos a troca de resíduos com vista à valorização, 15% são acumulados para posterior valorização e 

30% são alvo de operações de reciclagem/recuperação. A gestão de resíduos é efetuada por operadores externos à 

PTP. 
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Distribuição dos resíduos encaminhados para destino final

 

Produção de resíduos perigosos (t) * 2011 2012 2013 2014 
Resíduos Baterias (outras)  96 107 39 50 

Resíduos Lâmpadas Fluorescentes  1 1 0,3 0,5 

Resíduos Óleos Usados  0 3 0,3 1,6 

Resíduos de Higiene  9 9 9 9 

Resíduos hospitalares
**

 - - -  4 

Resíduos de Embalagens contaminadas
**

 - - - 0,3 

Resíduos de Gases regulamentares
**

 - - - 0,4 

REEE contendo substâncias perigosas
**

 - - - 11 

Resíduos de Filtros contaminados
**

 - - - 6 

Total 106 120 49 83 
*Em 2014 não foram encaminhados resíduos do Data Center da Covilhã. **Reportados pela primeira vez em 2014, pelo que não foram contabilizados para 

efeitos de comparação. 

A produção de resíduos perigosos verificou um aumento em 2014 face 2013 de 25%, consequência do acréscimo 

verificado na produção de resíduos baterias e dos óleos usados. Contudo, quando comparada a média do triénio 

2012-2014 com 2011, verifica-se uma redução de 28% na produção de resíduos. 

Não foram transportados qualquer tipo de resíduos perigosos para fora do País. 

Produção de resíduos não perigosos (t) * 2011 2012 2013 2014 
Resíduos Papel / Cartão  364 308 433 496 

Resíduos Vidro  9 0 7 0,2 

Resíduos Plásticos  84 110 89 223 

RSU (indiferenciados) 99 107 194 167 

REEE (outros)  482 584 497 375 

Resíduos de Infraestruturas de Suporte à Atividade
**

 1.632 1.900 2.495 1.499 

Resíduos Toners e Tinteiros  8 17 5 2 

Resíduos Madeira  196 171 153 127 

Misturas de gorduras e óleos
***

 - - - 6 

Total 2.874 3.197 3.873 2.895 
*Em 2014 não foram encaminhados resíduos do Data Center da Covilhã. ** Inclui cabo de cobre com chumbo, cabo de cobre auto suportado, cabo de cobre com 

plástico, cabo de cobre armado, cabo de fibra ótica, cabo TEDS, TE1SE e metais (ferro, ligas de cobre, zinco e alumínio). ***Reportados pela primeira vez em 

2014, pelo que não foram contabilizados para efeitos de comparação. 

 

 

30% 

54% 

15% 
1% 

Reciclagem/Recuperação  Troca de resíduos  Armazenamento Eliminação  
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A produção de resíduos não perigosos registou um decréscimo de 25% em 2014 face 2013. Contudo, quando 

comparada a média do triénio 2012-2014 com o ano de 2011, verificou-se um aumento na produção de resíduos na 

ordem dos 16%. 

Os resíduos produzidos na PTP são na sua maioria classificados como não perigosos. 

Produção de resíduos perigosos e não perigosos (%) 

 

Relativamente à tipologia de resíduos existente na PTP, em 2014 e conforme refletido no gráfico abaixo, a maioria 

corresponde a resíduos de infraestruturas de suporte à atividade: 

Resíduos produzidos por tipo (t)  

 

NUMERO E VOLUME DE DERRAMES SIGNIFICATIVOS NO ANO 
 
Não foram detetados derrames significativos em 2014. 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.6 – BIODIVERSIDADE 

LOCALIZAÇÃO E ÁREAS DAS TERRAS PERTENCENTES À ORGANIZAÇÃO, ARRENDADAS OU POR ELA GERIDAS 
EM HABITATS RICOS EM BIODIVERSIDADE 

 
Área utilizada em habitats ricos em biodiversidade (Km2) 2012 2013 2014 
 Área total* 0,01 0,01 0,01 

* Reporta os websites PTP que se encontram dentro de áreas protegidas e de alto índice de biodiversidade. 

Em 2014 foram instalados 5 novos sites MEO, cada site com 30m2, os quais têm pouca têm pouca expressividade 

face à área total. 

Código Nome Data Colocação ao Serviço 

13BL003 Cruz Légua 12/02/2014 

08AC001 Doze Ribeiras 07/03/2014 

06AL024 Praia Almograve 17/04/2014 

13TM007 Santa Cruz - Bragança 29/08/2014 

13TM014 Brunhozinho 18/12/2014 

 

Do total de sites do segmento móvel da PTP apenas 1,7% está instalado em áreas protegidas. 

DESCRIÇÃO DOS IMPACTES SIGNIFICATIVOS DE ATIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS SOBRE ÁREAS 
PROTEGIDAS OU DE ELEVADO VALOR PARA A BIODIVERSIDADE  
 
A PTP faz todos os anos o levantamento dos aspetos ambientais e respetivos impactes com avaliação da sua 

significância com o intuito de mitigar os seus impactes. 

De seguida estão identificados os aspetos ambientais significativos, com a especificação da respetiva forma de 

controlo para mitigar os seus impactes. 
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Designação 
Impacte 

Ambiental 
Forma de Controlo  Direto Indireto 

Consumo de 
energia 
elétrica 

Diminuição da 
disponibilidade dos 
recursos naturais. 
Poluição atmosférica 
devido à emissão de 
CO2 na produção 
com o aumento do 
efeito de estufa 

-Projeto “Eficiência no consumo de equipamentos”  
-Experiência piloto de Free Cooling em dois sites PTP 
(Madeira) 
-Redução do número de sites MEO/PTP. Concentração 
de equipamentos/infraestruturas apenas num site 
-Remoção de cablagem e antenas inativas das torres 
de Teledifusão/Feixes 
-Remoção de equipamentos obsoletos/inativos 
existentes nos sites Teledifusão/Feixes 
-Concentração de comutadores da rede fixa 
-Freecooling em sites da rede móvel 
-Operação d’Alicate 
-Libertação de DSLAMs  
- Libertação de equipamentos rede X25  
-Formação e ações de sensibilização de ambiente 
-Elaboração de vídeo de sensibilização sobre a 
problemática dos custos com equipamentos, 
combustível e materiais para divulgação por todas as 
equipas internas e externas da área de operações e 
infraestruturas 

√  

Consumo de 
papel e cartão 

Depleção indireta 
de recursos 
renováveis e não 
renováveis 

-Redução da impressão de folhetos informativos para 
os técnicos 
-Redução da utilização de papel com a adequação do 
formato dos cartões telefónicos, passando a ser 
produzidos cartões do “tipo bancário” deixando de ter 
blister 
-Lojas paperless 
-Formação e ações de sensibilização de ambiente 
- Continuação da implementação do Projeto Copy 
Point 

√  

Produção de 
ruído ambiental 

Incomodidade na 
comunidade 
envolvente 

-Realizar medições de ruído ambiente e analisar ações 
a desenvolver  

√  

Consumo de 
combustível - 
gasóleo e 
gasolina 

Depleção indireta 
de recursos 
renováveis e não 
renováveis 

-Identificação dos principais fornecedores  
- Sensibilizar os fornecedores identificados com vista a 
uma maior racionalização dos consumos de 
combustível, energia elétrica e emissões associadas 
referentes às atividades PTP 
-Solicitar os fornecedores identificados, os consumos 
de combustível, energia elétrica e emissões associadas 
referentes às atividades PTP 

  √ 
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Emissões de 
CO2 devido ao 
consumo de 
combustíveis 

 
Contaminação do 
ar através da 
queima de 
combustíveis com 
emissão de CO2. 
Contribuição para o 
aquecimento 
global devido à 
emissão de CO2, 
acidificação e 
deterioração da 
qualidade do ar 
local. 

-Identificação dos principais fornecedores  
- Sensibilizar os fornecedores identificados com vista a 
uma maior racionalização dos consumos de 
combustível, energia elétrica e emissões associadas 
referentes às atividades PTP 
-Solicitar os fornecedores identificados, os consumos 
de combustível, energia elétrica e emissões associadas 
referentes às atividades PTP  

  √ 

Existência de 
Antenas 

Redução da 
qualidade da 
paisagem natural 
e da paisagem 
urbana 

-Redução de impacte paisagístico das Ebs e redução 
de ocupação de solo (partilhas de espaço com outros 
operadores)  

 
 

√ 
 

Emissão de 
radiações 
eletromagnéticas 

Degradação da 
qualidade 
intrínseca dos 
habitats naturais 

- Monitorização dos níveis das radiações 
eletromagnéticas 

√  

 
 
Consumo de 
equipamentos 
elétricos e 
eletrónicos (EEE) 

 
 

Depleção indireta 
de recursos 
renováveis e não 
renováveis 

-Reacondicionamento por via de recuperação (interna 
e Externa) de equipamentos no âmbito das operações 
de logística inversa e pós venda 
-Criação de uma adenda a ser assinada pelos 
fornecedores de equipamentos moveis, onde se 
incluam requisitos de ecodesign/conceção ecológica, 
de não utilização de materiais de zona de conflito, de 
modo a consubstanciar a sua responsabilidade 
perante a sua (e a nossa) cadeia logística e como 
forcing para cumprimento da legislação em vigor 

√  

Produção de 
resíduos de 
equipamentos 
elétricos e 
eletrónicos 
(REEE) (inclui 
lâmpadas 
fluorescentes) 

Ocupação e 
contaminação de 
solos 
Contaminação de 
águas superficiais 
e subterrâneas, 
por escorrência. 

-Elaboração de Contrato de Renting de Impressoras de 
modo a assegurar que os toners e tinteiros utilizados 
são reutilizáveis ou recicláveis 
-Contínua seleção e aquisição de ferramentas de 
trabalho de marcas de referência de mercado, 
incrementando o seu tempoxútil 
-Reutilização de cartões de acesso dos técnicos 
prestadores dexserviços 
-Formação e ações de sensibilização de ambiente 
-Elaboração de vídeo de sensibilização sobre a 
problemática dos custos com equipamentos, 
combustível e materiais para divulgação por todas as 
equipas internas e externas da área de operações e 
infraestruturas 

√  
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Os resultados da monitorização dos aspetos que evidenciam ter maior preocupação por parte dos Stakeholders vêm 

detalhados de seguida: 

RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS 

Em 2014 foram monitorizadas 337 estações classificadas como TFE (Topo ou Fachada de Edifício), 28 Estações I 

(projetos indoor / antenas no interior de edifícios) e 20 estações TDT. Todas as estações evidenciaram estar abaixo 

dos níveis estabelecidos pelas recomendações do ICNIRP (International Comission on Non-Ionizing Radiation). 

Os níveis de radiação eletromagnéticas estão disponíveis através de um website de uma entidade independente à 

qual a PTP se associou e cujo endereço é http://www.faqtos.pt/ 

 

Radiações eletromagnéticas - resultados da avaliação  

Terminais comercializados pela PTP que cumprem o valor de radiações recomendado  100% 

Equipamentos móveis comercializados pela PTP com informação sobre o respetivo SAR - no manual 
e/ou online (site da marca) 

100% 

Antenas partilhadas com outros operadores 25% 

 

RUÍDO 

As fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade são de natureza e intensidade variadas. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, a exposição regular a níveis elevados de ruído pode ter impactes negativos na saúde 

pública.  

Conscientes de que as estações de telecomunicações causam ruído e que podem ter impacte na qualidade de vida 

das comunidades circundantes, a PTP efetua aleatoriamente a monitorização do ruído emitido. No decorrer de 2014, 

a PTP monitorizou o ruído de 28 estações (wireless) e 41 edifícios (wireline).  

Sempre que se verificam níveis de incomodidade e reclamações, com origem em valores superiores aos legalmente 

definidos, a PTP prepara planos de intervenção para mitigação do respetivo impacte. 

 

IMPACTE PAISAGÍSTICO 

A PTP procura, no âmbito das atividades de construção da rede móvel, alinhar os seus processos com a conservação 

da biodiversidade. 

Como medida para minimização do impacte paisagístico, em 2014 a PTP efetuou 4 dissimulações de antenas da MEO 

e 7 novas partilhas com outros operadores. 

 

 

 

http://www.faqtos.pt/


III – Desempenho e Impactes 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    81 

 

HABITATS PROTEGIDOS OU RECUPERADOS 

Com as intempéries naturais verificadas nas estações do ano com características mais adversas, muitos dos espaços 

verdes são destruídos e dificilmente se restituem naturalmente sem intervenção humana. Com o intuito de 

preservar e recuperar este património, a PTP tem liderado e participado em diversos projetos e iniciativas: 

 

Proteção das Aves de Zonas de Proteção Especial (ZPE) 

O estuário do Tejo é um dos maiores estuários da Europa, com uma localização privilegiada para a 

ocorrência de diversas espécies de aves em números significativos quando da sua migração entre o Norte da 

Europa e África. Alberga regularmente mais de 100.000 aves aquáticas 

Um dos vários pousos e local de passagem dos milhares de aves que passam pelo estuário do Tejo são os 

cabos de telecomunicações da PT Portugal 

Com o intuito de garantir que os cabos de telecomunicações, que têm associada uma maior probabilidade de 

provocar mortandade aviária, são revestidos de sinalizadores de linha de forma a minimizar a probabilidade 

de embate das aves ou risco de pouso das mesmas nos cabos, a PTP, em parceria com a SPEA - Sociedade 

Portuguesa para o Estudo das Aves, definiu um plano de proteção das aves com a identificação das zonas 

criticas para a colocação imediata de sinalizadores de linhas. 

 

“Movimento Eco” 

Portugal é um país com uma relação muito próxima com a floresta, representando esta 35% do seu 

território. Em oposição às condições climatéricas verificadas no inverno, o clima quente e seco do verão 

todos os anos despoleta um elevado número de incêndios, muitos dela consequência de atos negligentes 

(mais de 50%). Para participar na minimização do número de incêndios verificados anualmente, a PTP é uma 

das empresas envolvidas no movimento empresarial, “Movimento ECO”, que tem como objetivo sensibilizar 

a sociedade civil e empresarial para os comportamentos de risco a evitar (“Não faça fogueiras”, “Não lance 

foguetes” e “Não atire cigarros para o chão”), como forma de apelo a uma mudança de atitudes e 

comportamentos que contribuam para uma diminuição da área ardida e número de ocorrências de 

incêndios. 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.7 – TRANSPORTE 

IMPACTES AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS DECORRENTES DO TRANSPORTE DE PRODUTOS E OUTROS BENS 

MATERIAIS USADOS NAS OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO, BEM COMO DO TRANSPORTE DOS 

COLABORADORES  

A PT Portugal disponibiliza um transporte corporativo a todos os seus colaboradores, todos os dias úteis do ano, com 

vários circuitos distribuídos ao longo do dia, para deslocações às empresas do grupo localizadas fora dos centros 

urbanos. 

Km percorridos/ano Emissões (tCO2e)* 

47.058 4 
*As emissões aqui representadas foram trabalhadas em separado do ponto Commuting, incluído nas Emissões de Scope 3. 

 

Para mitigar os impactes ambientais significativos resultantes do transporte pessoal de colaboradores, a PTP 

desenvolve constantemente campanhas de sensibilização interna apelando à adoção de comportamentos 

ambientalmente responsáveis como: recurso à teleconferência e videoconferência e divulgação da disponibilização 

de espaços para estacionamento de bicicletas nos seus edifícios. 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.8 – PRODUTOS E SERVIÇOS 

RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS E RESPETIVAS EMBALAGENS, POR CATEGORIA  

A reutilização e a reciclagem de materiais têm merecido especial atenção da PTP, quer no que diz respeito 

diretamente à atividade da empresa, quer no que diz respeito às informações e programas disponibilizados aos 

clientes. 

Embalagens 

A PT Portugal mantem o processo de aquisição e reutilização de embalagens ecológicas, recicláveis e reutilizáveis, 

com vista a melhorar a sustentabilidade do ciclo de vida dos produtos. Além dos materiais e da forma que as 

caracterizam (plástico 100% reciclado), as embalagens contêm informação sobre o encaminhamento dos materiais 

quando chegarem ao fim da sua vida útil.  

Com o intuito de reduzir o consumo deste material em 2014, os telemóveis vendidos nas lojas PTP foram vendidos 

nas suas caixas originais, o que reduziu a aquisição de novas embalagens em 22%. 

Reacondicionamento de equipamentos 

A PTP continua a investir no processo avaliação, recuperação e reutilização de equipamentos devolvidos pelos 

clientes por migração para outras soluções ou serviços. Em 2014, como mencionado anteriormente, foram 

reacondicionados 57% do total de equipamentos da oferta four-play – MEO. 

 

Gateways 

 

 

 

 

75% 78% 

65% 62% 

25% 22% 

35% 38% 

2011 2012 2013 2014 

Equipamentos novos Equipamentos reacondicionados 
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Set top boxes 

 

Set top boxes satélite 

 

ONTs – Optical Network Terminals 

 

 

 

 

69% 
61% 

37% 34% 31% 
39% 

63% 66% 

2011 2012 2013 2014 

Equipamentos novos Equipamentos reacondicionados 

53% 

71% 75% 

16% 

47% 

29% 25% 

67% 

2011 2012 2013 2014 

Equipamentos novos Equipamentos reacondicionados 

100% 

86% 
78% 

40% 

0% 

14% 
22% 

60% 

2011 2012 2013 2014 

Equipamentos novos Reacondicionamento 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.9 – CUMPRIMENTO 

MONTANTES ENVOLVIDOS NO PAGAMENTO DE COIMAS SIGNIFICATIVAS E O NÚMERO DE SANÇÕES NÃO 

MONETÁRIAS POR INCUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS AMBIENTAIS  

Custos com multas resultantes de 
incumprimentos legais ambientais (euros) 

2011 2012 2013 2014 

Custos com multas resultantes de incumprimentos 
legais ambientais 

- - - - 

 

Não houve pagamento de quaisquer coimas associadas a incumprimentos legais ambientais por parte da PTP em 

2014 nem foi recebida nenhuma denúncia. 

Denúncias de caracter ambiental recebidas em 2014                                                                                    0 

 

 

02.10 – INVESTIMENTO 

A PTP tem vindo a assumir, cada vez mais, a sua responsabilidade ambiental através do contínuo investimento no 

Sistema de Gestão Ambiental, o que permite o acompanhamento de diversos indicadores de impacte ambiental 

gerado pelas suas atividades. 

A partir de 2009, e na sequência da uniformização de dados, foi possível apurar os custos e benefícios associados ao 

ambiente das diversas empresas PTP.  

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental 2011* 2012* 2013* 2014* 
Custos de disposição de resíduos, tratamento de emissões e 
de remediação 

363.305 227.880 394.875 420.037 

Custos de prevenção e gestão ambiental 2.425.994 2.566.049 637.940 518.910 

Multas por não conformidade com regulamentos ambientais 0 0 0 0 

Total 2.789.299 2.793.929 1.032.815 938.947 
* Incorporados os dados da PT Inovação. Os custos da PT Inovação incorporados, são referentes ao Sistema de Gestão Integrado da PT Inovação. O Sistema de 

Gestão da PT Inovação é um Sistema de Gestão integrado que engloba Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho, Inovação e CMMI. Não é possível 

identificar os custos ambientais específicos pois até as auditorias ao Sistema são integradas pelo que os custos são gerais. 

No entanto, no balanço global de custos e proveitos, a gestão ambiental apresentou um resultado positivo, 

conforme se pode verificar no quadro abaixo. 

Benefícios associados ao SGA (euros) 2011 2012 2013 2014 
Proveitos totais 5.842.094 7.270.762 6.668.900 5.124.233  

Resultado final 3.052.795 4.476.833 5.636.085 4.185.286  

 

Este resultado deve-se sobretudo à faturação proveniente da valorização de resíduos. 
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02. DIMENSÃO AMBIENTAL 

02.11 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL DOS FORNECEDORES 

Todos os novos fornecedores passam por um processo de avaliação ambiental que se verifica desde a fase de 

registo. Esta avaliação implica uma análise rigorosa do cumprimento e respeito pelas normas e princípios em matéria 

ambiental, pelos esforços para assegurar e garantir que a legislação ambiental é respeitada e pela obtenção de 

certificações aplicáveis aos trabalhos e/ou fornecimentos em questão. 

Quando é verificado o não cumprimento dos critérios ambientais exigidos, os Fornecedores passam por um processo 

de implementação de ações corretivas posteriormente reavaliadas pela PTP. 

ATUAIS E POTENCIAIS IMPACTES AMBIENTAIS NEGATIVOS, QUE SEJAM SIGNIFICATIVOS, VERIFICADOS NA CADEIA DE 

VALOR E AÇÕES DE CORREÇÃO IMPLEMENTADAS 

Avaliação ambiental de fornecedores 2014 
Survey – Scoring Ambiental  73% 

Número de auditorias presenciais 21 

Benchmark 

                             Baixo Risco 
 (exceto para 2% dos fornecedores da área dos Sistemas de Informação, 

2% dos fornecedores de Serviços Gerais, 3% dos fornecedores de 
Marketing e Publicidade e 2% dos de Rede e Produtos de Mercado). 

Registo                              100% 

Cláusulas contratuais                            100% 

 

Desempenho ambiental dos fornecedores 2011 2012 2013 
Consumo total em Gj 300.447 282.937 271.379 
    - Eletricidade (Gj) 77.561 68.049 77.882 

    - Combustível (Gj) 222.886 214.888 193.497 
Emissões totais de CO2 (t) 26.455 24.627 24.343 
 

Resíduos Cumprem a legislação 

Matérias-primas * 0 (zero) incidentes 
* Não utilização de Minerais de Conflito 
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Notas metodológicas 

Em 2014 a PT ACS concluiu o processo de implementação de um Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Ambiente 

e SST). Este Sistema foi submetido a uma auditoria de concessão realizada pela APCER tendo a PT ACS obtido a 

certificação do seu Sistema de Gestão Integrado em julho de 2014. Assim, os indicadores de desempenho Ambiental 

da PT ACS passaram a integrar o presente relatório. Em 2014, o presente relatório passou a incluir também os dados 

associados ao Data Centre da PTP existente na Covilhã.  

 

Cálculo de Indicadores ambientais: 

Para o cálculo dos consumos de energia e emissões de GEE foram utilizados os seguintes fatores de conversão: 

 Fatores de conversão Fonte 

Eletricidade 

1KWh= 0,0036GJ 
Agência Internacional de Energia (Portuguese 

Nacional Inventory Report in Greenhouse Gases, 
1990-2012) 

Fator emissão 0,47 kg CO2e/KWh Despacho n.º 17313/2008 de 26 de Junho 

Fator emissão 0.92 Kg NO2/GJ 
 

Fator emissão 1.23 Kg SO2/GJ 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Gás natural 

PCI = 0,03846 GJ/m3 
 

Fator emissão 56,10 Kg CO2/GJ 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Gasolina 

PCI = 45 GJ/t 
Fator emissão 69,2 Kg CO2/GJ 

Fator emissão 0,1026 Kg NO2/GJ 
 

Fator emissão 0,0005 Kg SO2/GJ 
 

Fator emissão 0,0508 kg CO2e/ kWh 

Despacho 17313/2008 
Despacho 17313/2008 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

DEFRA - Greenhouse Gas Conversion Factor 
Repository 

Gasóleo 

PCI = 43,3 GJ/t 
Fator emissão 74,0 Kg CO2/GJ 

Fator emissão 0,3073 Kg NO2/GJ 
 

Fator emissão 0,0004Kg SO2/GJ 
 

Fator emissão 0,0543 kg CO2e/ kWh 

Despacho 17313/2008 
Despacho 17313/2008 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

DEFRA - Greenhouse Gas Conversion Factor 
Repository 

Avião 
(Jet Fluel) 

Fator emissão 70,6 t CO2/TJ 
Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 

National Inventory Report 2014 

Comboio Fator emissão 0,04904 kg CO2e/ passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion Factor 

Repository 

Mota

Fator emissão 115,678 g CO2/km 
 

Fator emissão 0,123 g CH4/km 
 

Fator emissão 0,002 g N2O /km 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Agência Portuguesa do Ambiente - Portuguese 
National Inventory Report 2014 

Autocarro 
Fator emissão 0,083143551 kg CO2e/ 

passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion Factor 

Repository 

Barco Fator emissão 0,01928 kg CO2e/ passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion Factor 

Repository 

Elétrico Fator emissão 0,06006 kg CO2e/ passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion Factor 

Repository 

Metro Fator emissão 0,06361 kg CO2e/ passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion Factor 

Repository 
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03. DIMENSÃO SOCIAL 

03.1 – PERFIL DOS COLABORADORES 

Ao longo do ano de 2014 a PT Portugal contou com 10 701 colaboradores. 

Destes colaboradores, apenas 0,06% têm horário em regime parcial (6 colaboradores). 

Colaboradores por género 

 

Colaboradores por tipo de contrato  

 

 

Colaboradores por tipo de contrato e por género 

 

64% 

36% 

Masculino Feminino 

9% 

91% 

Contratos a termo  Contratos sem termo  

77% 

23% 

Contrato a termo 
Masculino 

Contrato a termo 
Feminino 

62% 

38% 

Contrato sem termo 
Masculino 

Contrato sem termo 
Feminino 
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Colaboradores por categoria funcional e por género 

 

Colaboradores por categoria profissional e por idade 

 

Colaboradores abrangidos por Acordo Coletivo de Trabalho 

 

Colaboradores por grau de formação académica 

 

5,3% 

10,1% 
11,7% 

9,1% 

0,4% 0,1% 

10,5% 

16,6% 
19,3% 

16,2% 

0,4% 0,2% 

Consultor Sénior Consultor Técnico Superior Técnico Especialista Técnico Outras Categorias 

Feminino Masculino 

94% 

6% 

Colaboradores com ACT Colaboradores sem ACT 

49% 

39% 

12% 

Ensino Básico e secundário Ensino Superior Pós Gradução | Mestrado| Douturamento 
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Trabalho sazonal e alterações significativas na dimensão da equipa 

Em 2014, não houve trabalho sazonal nem alterações significativas na dimensão da equipa de trabalhadores da 

empresa. 

Os trabalhadores de empresas prestadoras de serviços, são geridos localmente pelas direções operacionais. A partir 

do próximo ano, a  gestão destes prestadores de serviços irá passar a beneficiar da gestão centralizada de recursos 

humanos da PTP. 

03. DIMENSÃO SOCIAL 

03.2 – PRÁTICAS LABORAIS 

As pessoas que integram a organização assumem uma importância fundamental para a gestão, na medida em que a 

sua capacidade de adaptação às mudanças de mercado e de inovação no uso dos instrumentos de trabalho 

contribuem decisivamente para a diferenciação da atividade e, por consequência, para o posicionamento da 

empresa no mercado. 

 
Através do conhecimento profundo do perfil de cada colaborador e da própria organização, é possível desenvolver 

metodologias de gestão tendentes a otimizar o alinhamento entre as valências pessoais e os objetivos empresariais 

e, deste modo, contribuir para agregar valor aos respetivos negócios. 

 

Modelo Integrado de Gestão de Recursos Humanos 
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03.2 – PRÁTICAS LABORAIS 

03.2.1 – EMPREGABILIDADE 

Para a PT Portugal, a captação e retenção de talento são áreas estratégicas. Todos os anos a renovação de quadros 

da empresa obedece a um programa de recrutamento que habitualmente seleciona profissionais identificados com 

elevado potencial e nas faixas etárias abaixo dos 24 anos e entre os 25 e os 34 anos. 

O processo de seleção dos 51 trainees, entre 3 mil candidatos em 2014, centrou-se essencialmente nas áreas 

tecnológica, de engenharia e de transformação digital, em resposta às necessidades da organização. Em simultâneo, 

59 trainers da edição anterior, selecionados num universo de 81 candidatos, celebraram um contrato a termo certo 

com a empresa, iniciando o segundo ano do programa. 

O programa de trainees tem como objetivo principal o rejuvenescimento do capital humano na PT Portugal. 

 Programa de trainees 

 

Para além do programa de trainees, a PT Portugal possuí ainda o programa Academia PT que consiste na atração, 

captação, desenvolvimento e retenção de jovens que pretendam desempenhar funções em áreas técnicas, 

nomeadamente Operações, Comercial e SI/TI. Em 2014 foram integrados 118 estagiários profissionais, através deste 

programa. 

Foram contratados 374 novos colaboradores, em 2014. 

Colaboradores contratados no ano 

 

 

75 

299 

Feminino Masculino 
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Colaboradores contratados por género e idade, em número e taxa de entradas 

 

 

Turnover de colaboradores por género e idade, por rácio e número efetivo de colaboradores 

 

 

A antiguidade média dos colaboradores situou-se, em 2014, nos 16,7 anos, evidenciando a estratégia de gestão de 

recursos humanos e a capacidade de retenção da empresa. 

Antiguidade média dos colaboradores na empresa 

 

 

 

 

16 
15,7 

16,7 

2012 2013 2014 
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BENEFÍCIOS ATRIBUÍDOS AOS COLABORADORES 

Benefícios concedidos a colaboradores 
efetivos e contratados a termo certo 

 Planos de saúde 
 Benefícios nos serviços de telecomunicações 

 Vantagens na aquisição de produtos e serviços 
 Componentes sociais e de prevenção para a saúde 

  

Benefícios concedidos a todos os 
colaboradores 

 Espaços de refeição e refeições low cost 
 Programas de voluntariado  

 Acesso a biblioteca, seminários e workshops 

 

As iniciativas de Responsabilidade Social Interna representam o envolvimento da empresa com os seus 

colaboradores e com os seus familiares, bem como o reconhecimento da PT Portugal de que o otimismo e o bem-

estar são fatores fundamentais para o sucesso da estratégia empresarial. Na sua maioria, encontram-se 

enquadradas da seguinte forma: 

 

Crescer  Apoio e incentivo ao desenvolvimento dos filhos dos colaboradores 

  

Apoiar  Promoção de valores sociais e apoio a colaboradores e família em situações de carência 

  

Viver  Saúde preventiva e de reforço de bem-estar dos colaboradores e da família 

 

Foram realizadas diversas iniciativas em 2014, com elevada adesão. Os programas incidiram em temas, como saúde, 

educação, apoio social e económico e conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

Programas de Responsabilidade Social Interna concretizados no ano   

Atribuição de apoios ao estudo    3.534  

Participação de crianças nas atividades de tempos livres em períodos de férias escolares      1.980  

Solicitação de aconselhamento e apoio para situações sociais e económicas      2.325  

Apoios económicos atribuídos        134 4 

Participação dos colaboradores em ações de Formação Social      1.262  

Participação dos colaboradores em programas de saúde preventiva (rastreios)       4.454  

Beneficiários do programa de controlo de doença crónica "+ Saúde        253  

Participação dos colaboradores em iniciativas de promoção de hábitos saudáveis      9.374  

Participação dos colaboradores e familiares em sessões de bem-estar, cultura e conhecimento    9.956  

 

Guia de Boas Práticas de Conciliação entre a Vida Profissional e Vida Familiar 

Em 2014 foi elaborado, em conjunto com as associações sindicais, um Guia de Boas Práticas de Conciliação entre a 

Vida Profissional e Vida Familiar, que pretende refletir as práticas familiarmente responsáveis implementadas na 

organização, tais como as políticas de flexibilização de tempo, os benefícios sociais e o apoio profissional ao 

trabalhador e respetiva família. 
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LICENÇA PARENTAL 

Todos os colaboradores são abrangidos pelo direito à licença de parentalidade. No gráfico seguinte são referidas a 

taxa de retorno após licença parental e a taxa de retenção ao final de um ano. 

Taxas de Retorno e Retenção após licença parental 

 

 

 

Número de colaboradores | Licença parental 
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193

343

189

331

Feminino Masculino

Com licença parental Retorno Retenção
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03.2 – PRÁTICAS LABORAIS 

03.2.2 – RELAÇÕES LABORAIS 

O modelo de gestão de colaboradores da PT Portugal incorpora o diálogo entre os dirigentes da organização e as 

Estruturas de Representação Coletiva dos Colaboradores (ERCT). 

Estruturas Representação Coletiva dos Trabalhadores  
Sindicatos que participam no diálogo social                                                                                                   18 

Comissão de Trabalhadores que participam no diálogo social                                                                                                   1 

Sindicatos subscreveram o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)                                                                            12 

Subcomissões de trabalhadores 38 

Reuniões realizadas com ERCT (Sindicatos e Reuniões de Trabalhadores) 114 
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NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES SOBRE MUDANÇAS OPERACIONAIS 

Comunicações previstas no código do trabalho 

 Comunicação à Comissão de Trabalhadores e à associação sindical em que o trabalhador esteja filiado da celebração de 
contrato de trabalho a termo certo (art. 144º, n.º1 do CT) – 5 dias úteis seguintes à celebração; 

 Comunicação à Comissão de Trabalhadores e à associação sindical em que o trabalhador esteja filiado da cessação de 

contrato de trabalho a termo (art. 144º, n.º1 do CT) – 5 dias úteis seguintes à cessação; 

 Comunicação do início de funções de trabalhador temporário aos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), aos 

representantes dos trabalhadores para a SST, aos trabalhadores com funções específicas neste domínio e à Comissão de 

Trabalhadores (art. 186º, n.º8 do CT) – 5 dias úteis subsequentes ao início de atividade; 

 Comunicação à Comissão de Trabalhadores do início de utilização de trabalhador em regime de cedência ocasional (art. 

293º, n.º2 do CT) – 5 dias úteis. 

Comunicações previstas no acordo coletivo de trabalho 

 Comunicação de transferências definitivas que impliquem mudança de residência, por escrito, ao trabalhador, com uma 

antecedência mínima de 60 dias; 

 Comunicação de transferências definitivas, por escrito, ao trabalhador, com uma antecedência mínima de 30 dias; 

 Comunicação de transferências definitivas para outro local dentro da mesma localidade, por escrito, ao trabalhador, com 

uma antecedência mínima de3 dias; 

 Comunicação de transferências temporárias, por escrito, ao trabalhador, com a antecedência mínima de 8 dias; 

 Comunicação de transferências por conveniência de serviço, previamente, à associação sindical que represente o 

trabalhador. 

03.2 – PRÁTICAS LABORAIS 

03.2.3 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

O modelo de gestão se Segurança e Saúde no Trabalho da PT Portugal tem como objetivos melhorar a qualidade de 

vida dos colaboradores, diminuir o número e a gravidade dos acidentes de trabalho, contribuir para a garantia dos 

níveis de produtividade da organização e para a racionalização de custos. 

A segurança e saúde no trabalho são asseguradas através das estruturas de representantes dos trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho, bem como por todos os colaboradores que participam na melhoria das condições de 

trabalho e da sua qualidade de vida. Todos os colaboradores são responsáveis por zelar pela segurança e saúde nos 

locais de trabalho, nomeadamente através da participação na identificação e na avaliação de riscos e na definição e 

implementação de medidas de controlo para cada situação. 

Com o objetivo de ver reconhecidos os procedimentos e práticas implementadas, a PT Portugal tem os sistemas de 

gestão certificados de acordo com a OHSAS 18001. 

 REPRESENTAÇÃO DE COLABORADORES EM SST 

As comissões de SST representam aproximadamente 77% dos colaboradores da PT Portugal e em 99% dos edifícios 

PT, e colaboram ativamente no desenvolvimento e implementação de programas de SST, que incluem todos os 

colaboradores, mesmo não estando representados pelas comissões. 
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Programas desenvolvidos no âmbito de SST Participantes 
Identificação de riscos associados ao trabalho ou à vida pessoal e que podem desencadear ou agravar 
doenças que condicionem a saúde do trabalhador e a sua aptidão física ou psicológica para o trabalho 

 
              6.948 

Identificação e avaliação dos riscos psicossociais na Direção de Operações e Infraestruturas  1.743 

Realização de ações de formação "Gerir o Stress e a Equipa" na equipa de Operações e Infraestruturas 177 

 

O Acordo Coletivo de Trabalho prevê a criação de Comissões para a Segurança e Saúde no Trabalho. Em matéria de 

SST, estes temas são também abordados nas reuniões com os sindicatos e com a comissão de trabalhadores, ficando 

registados em ata. 

Sinistralidade laboral e doenças profissionais 

Sinistralidade Masculino Feminino Total 
Acidentes de trabalho em serviço com baixa médica        104        22    126 

Dias perdidos* devido a acidentes de serviço, com baixa médica       4.117       923   5.040 

Número de horas potencialmente trabalhadas 11.175.905,84 6.508.359,38          17.684.265,22 

Número de horas efetivamente trabalhadas 12.215.845,60 6.900.737,43          19.116.583,03 

Taxa de sinistralidade     1,70       0,64                   1,32 

Taxa de dias perdidos    73,68      28,36   57,00 
* Dias perdidos: contabilização de dias de calendário, a partir do dia seguinte à ocorrência do acidente de trabalho. 

 

Na PT Portugal foram identificados 977 trabalhadores (cerca de 9,1%) cuja atividade se encontra classificada como 

sendo de elevado risco e incidência de doenças profissionais. Todos estes trabalhadores pertencem à Direção de 

Operações e Infraestruturas. 

Em 2014 foi confirmado um caso de doença profissional, ao que corresponde uma taxa de 0,009%. 

No ano de 2014 não foi registado nenhum óbito. 

 

PRÁTICAS QUE PROMOVEM E GARANTEM A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Na PT Portugal são elaborados e implementados procedimentos de identificação contínua dos perigos e apreciação 
de riscos para a SST, no âmbito dos locais de trabalho e das atividades desenvolvidas. Esta metodologia permite uma 
gestão efetiva do risco, promovendo o desenvolvimento de ações de monitorização e controlo que eliminam e/ou 
reduzem os perigos e riscos, através de uma afetação dos recursos necessários.  
 
As avaliações das condições de trabalho efetuadas em espaços ocupados em permanência, incluem a análise de 
aspetos como ambiente térmico (temperatura e humidade relativa do ar), qualidade do ar interior (monóxido e 
dióxido de carbono) e iluminação. 
 
De forma a preparar a resposta a situações de emergência, prevenir ou mitigar as suas consequências adversas para 
a segurança e saúde dos colaboradores, são realizados regularmente exercícios de simulação de resposta a situações 
de emergência, designados de CPX (Comand Post Exercise), que pretendem recriar situações de pressão similares às 
de uma situação real de emergência, testando o estado de prontidão operacional e a capacidade de resposta dos 
diferentes meios envolvidos nas operações de controlo da emergência. 
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ABSENTISMO 

A taxa de absentismo da PT Portugal é calculada entre o potencial de horas a trabalhar e o número de horas de 

absentismo. Nos gráficos que se seguem podemos analisar a sua evolução ao longo do triénio e a sua distribuição 

por género. 

Foi verificado um aumento de 0,44 pp na taxa de absentismo para o sexo feminino, justificado pelo absentismo 

relacionado com licença de maternidade/paternidade: passou de 0,68 em 2013 para 1,31 em 2014. 

Taxa de absentismo por género 

 

03.2 – PRÁTICAS LABORAIS 

03.2.4 – FORMAÇÃO 

A formação dos colaboradores é um aspeto prioritário para a gestão da PT Portugal. Para além dos programas de 

atração e captação de novos talentos, a organização desenvolve igualmente um programa de Gestão de Talento cujo 

objetivo principal é a retenção de colaboradores que apresentem elevado desempenho e potencial de 

desenvolvimento em competências críticas para a atividade da PTP. Estes programas incluem um plano de 

desenvolvimento e motivação individual. 

Programas de formação (horas) 

 

 

 

 

3,70

3,95
4,00

2012 2013 2014

Taxa de absentismo global

5,60 5,50
5,94

2,60
3,10 2,90

2012 2013 2014

Feminino Masculino

6.018 

15.300 14.310 

Academia de técnicos Trainees Gestão de talento 



III – Desempenho e Impactes 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    99 

 

Investimento em formação (milhões de euros) 

 

Número de horas de formação 

 

Participantes em ações de formação 

 

Distribuição da formação por metodologia 
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Tempo médio de formação por participante (horas) 

 

 

Distribuição do tempo médio de formação (horas) por género

 

 

Distribuição do tempo de formação (%) por categoria profissional 

 

 

 

 

 

 

33 

23 

32 

2012 2013 2014 

30 
34 

Feminino Masculino 

15,9%

28,2%
27,1%

19,8%

0,4%

8,5%

Consultor senior Consultor Técnico Superior Técnico Especialista Técnico Outras Categorias



III – Desempenho e Impactes 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    101 

 

GESTÃO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho constitui um elemento base no modelo de gestão de recursos humanos da organização 

e contempla 100% dos colaboradores. No processo de avaliação de desempenho da PT Portugal são avaliadas 

competências comportamentais e técnicas, bem como a concretização de resultados. 

O modelo de avaliação da PTP integra as fases de autoavaliação, avaliação e reunião de feedback entre avaliador e 

avaliado, em que é discutido, em conjunto, o plano de desenvolvimento pessoal, com a identificação dos pontos 

fortes e das áreas de melhoria de cada colaborador. Todas as informações sobre a avaliação e o plano de 

desenvolvimento são disponibilizadas em sistema, para cada um dos colaboradores. 

Áreas de avaliação 
100% de 

colaboradores 

Conhecimento   

Atitude   

Iniciativa   

Rigor   

Trabalho em equipa   

 

GESTÃO DO FINAL DE CARREIRA 

A PT Portugal acompanha o final de carreira dos colaboradores, seja por motivos de cessação de vínculo contratual, 

seja por reforma da vida ativa. 

Cessação de vínculo contratual pela PTP Reforma da vida ativa 
Aviso prévio 
Identificação de competências técnicas e comportamentais 

Canais de comunicação entre colaboradores no ativo e em 
situação de reforma 
Plano de saúde 

Formação e plano de desenvolvimento Clube de atividades culturais e desportivas 
Identificação de oportunidades de trabalho na cadeia  
de valor 

Espaços de refeição da empresa (dieta alimentar por segmento 
de necessidade) 

 Programas de voluntariado e cidadania ativa 
 Packages de serviços de comunicação com condições 

preferenciais 
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03.2 – PRÁTICAS LABORAIS 

03.2.5 – DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

Para a PT Portugal a diversidade e a igualdade de género são prioridades estratégicas, refletidas tanto no Código de 

Ética como na política da organização, que apela ao respeito pelas diferenças, ao combate de qualquer forma de 

discriminação e à igualdade de oportunidades no trabalho, independentemente do género, idade, raça, religião, 

deficiência e/ou orientação sexual de cada um. 

Para garantir a igualdade de oportunidades a todos os colaboradores, bem como, nos processos de recrutamento, e 

sabendo que as áreas das TIC são consideradas menos atrativas para as mulheres, a PTP tem desenvolvido road 

shows e programas de recrutamento junto das universidades e escolas de referência no país, procurando estimular o 

interesse desta faixa da população. 

Igualdade de género na empresa  
Código de Ética  
Signatária dos Princípios do Pacto Global das Nações Unidas  
Signatária da Carta de Responsabilidade Social da União Internacional de Sindicatos (Union Network International) 
Signatária do Código Europeu de Melhores Práticas para Mulheres nas TIC  
Signatária do Fórum de Empresas para a Igualdade de Género (Fórum iGEN)  
ETNO(European Telecommunications Network Operators) – Declaração conjunta para a Igualdade de Género  

 
A distribuição entre homens e mulheres tem-se mantido estável ao longo do triénio, com uma média de 6 homens 

para 4 mulheres, em cada 10 colaboradores, como podemos verificar nos gráficos seguintes.  

 

 

 

Constituição dos Órgãos Sociais  
Mulheres    0% 

Homens 100% 

    <30                                                                                                                                                                                                                0% 

    30-50                                                                                                                                                                                                            18% 

    >50                                                                                                                                                                                                                82% 
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No programa de Trainees verificou-se um aumento no número de mulheres recrutadas, como resultado do esforço 

para a motivação da integração de mulheres nas áreas das TIC.  

 

A remuneração entre Homens e Mulheres está muito próxima. A remuneração média dos cargos de gestão de 1ª 

linha é ligeiramente superior entre os colaboradores do sexo feminino. A remuneração média dos quadros e outros 

quadros em geral é ligeiramente superior entre os colaboradores do sexo masculino, revelando, no entanto, uma 

tendência para aproximação dos valores de remuneração.  

 

 

Remuneração mais baixa paga na empresa Colaboradores abrangidos 
Salário Mínimo Nacional  0,02% 

 

A média etária dos colaboradores tem vindo a aumentar ligeiramente ao longo do triénio, como se pode verificar no 

gráfico seguinte, situação também associada ao aumento da antiguidade média, em 2014. 
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Mulheres no programa Trainees 
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A PT Portugal integra colaboradores portadores de necessidades especiais na sua estrutura e disponibiliza condições 

de trabalho adaptadas às necessidades específicas de cada um.    
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03. DIMENSÃO SOCIAL 

03.3 – DIREITOS HUMANOS 

O respeito aos Direitos Humanos é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento da atividade e da 

sustentabilidade dos negócios da empresa a montante e a jusante da cadeia de valor. A PT Portugal está 

comprometida com o desenvolvimento de uma cultura organizacional suportada em políticas sociais e laborais que 

promovam os Direitos Humanos e que procuram evitar qualquer forma de cumplicidade com quem transgrida os 

seus princípios. 

A PTP encara os seus colaboradores com respeito e dignidade, através da aplicação dos princípios da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, das diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais e das convenções 

fundamentais da OIT sobre o trabalho, integrando a transparência, a ética e a responsabilidade social no sistema de 

gestão de avaliação e gestão de riscos e oportunidades da empresa. Os resultados deste compromisso podem ser 

analisados nos relatórios anuais da organização. 

 Direito à Igualdade 

Proibir qualquer distinção no gozo dos Direitos Humanos, por motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 

de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou de qualquer outra situação. 

 Direito à Vida e à Segurança 

Preservar o direito à vida, à liberdade e à segurança, garantindo o direito de estar livre da escravidão, servidão, tortura ou 

tratamento cruel, desumano ou degradante, desenvolvendo sempre a noção de dignidade pessoal e de segurança. 

 Direito à Liberdade Pessoal 

Proteger a privacidade das pessoas em assuntos relacionados com a família, a casa, a correspondência, a reputação, a honra 

e a liberdade de movimentos. Proteger o direito a ter asilo, nacionalidade ou propriedade, bem como proteger a liberdade 

de pensamento, de consciência e de religião e de opinião e expressão, bem como o direito de reunião pacífica e de 

associação. 

 Direito à Liberdade Económica, Social e Cultural 

Apoiar o direito à dignidade humana e ao livre desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo, o direito ao trabalho e 

ao salário igual por trabalho igual, a uma remuneração justa que garanta uma existência compatível com a dignidade 

humana para o colaborador e para a sua família, direito a férias remuneradas periódicas, o direito ao repouso e ao lazer, 

bem como o direito a formar e aderir a sindicatos. 
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03.3 – DIREITOS HUMANOS 

03.3.1- INVESTIMENTO 

O investimento da PTP neste domínio é feito através de campanhas de sensibilização, formação, compromissos 

assumidos com a cadeia de valor e com auditorias. 

Todos os acordos /contratos da PT Portugal com parceiros e fornecedores incluem cláusulas de ambiente, SST, 

direitos humanos e outros temas de responsabilidade social. 

Os Direitos Humanos são parte da avaliação do risco não-financeiro das operações. 

Áreas de Investimento em DH Tema Fornecedores PTP 

Informação online e campanhas de 
sensibilização 

Direitos Humanos     

Relações Laborais     

SST     

Formação 
Direitos Humanos    

Relações Laborais    

SST    

Cláusulas contratuais 
Direitos Humanos     

Relações Laborais     

SST     

Compromissos subscritos entre as 
entidades 

Direitos Humanos     

Relações Laborais     

SST     

 

Distribuição da formação por área temática 
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Distribuição de formação em Direitos Humanos por categoria profissional 

 

 

 

Formação em Direitos Humanos  

Colaboradores formados em Direitos Humanos                                        100% 

Horas formação em Direitos Humanos                                        70.518 

Volume de Formação em Direitos Humanos                                                            20% 

 

A formação nas políticas e procedimentos em Direitos Humanos, integrada no pacote de formação de acolhimento é 

igualmente administrada, em conjunto com outras formações específicas, a todos os trabalhadores, em regime de 

outsourcing | prestação de serviços que trabalham na área da segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – Desempenho e Impactes 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    108 

 

03.3 – DIREITOS HUMANOS 

03.3.2- NÃO DISCRIMINAÇÃO 

A Europa em geral, e Portugal em particular, tem uma cultura enraizada de integração de todos, 

independentemente das suas características de idade, raça, religião, país de origem, formação e/ou orientação 

política, moral ou sexual. A estratégia de sustentabilidade da PTP reflete não só esta cultura vigente de tolerância 

como procura ser inclusiva nas diversas vertentes da sua atividade e relacionamento com o meio envolvente. 

PERFIL DE INCLUSÃO E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 Geografia Características Soluções específicas 
Canais de denúncia e 

planos corretivos 

Colaboradores 
Oriundos de mais de 24 
países dos cinco 
continentes. 

Idades dos 18 aos 70 
Programas de 
acolhimento e 
integração. 

Canais de participação 
de práticas indevidas, 
confidenciais. 

Fornecedores 

Aquisições feitas em 
mais de 10 países em 4 
continentes (incluindo a 
Ásia). 

Empresas nacionais de 
pequena, média e 
grande dimensão e 
empresas internacionais 
de média e grande 
dimensão. 

Portal de registo, 
seleção, partilha de boas 
práticas e planos 
corretivos. 

Clientes 

Toda a população, a 
nível nacional, incluindo 
oriundos de zonas 
remotas. 

Inclui imigrantes, 
pessoas de baixos 
rendimentos e 
portadores de 
necessidades especiais. 

Serviços disponibilizados 
em 100% do território e 
soluções de 
comunicação adaptadas 
a toda a população 
residente no país. 

 

Em 2014, foi participada uma ocorrência de discriminação, que se encontra em análise. 

 
Nº de participações confidenciais sobre discriminação, durante o ano 

1 
(em análise) 
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03.3 – DIREITOS HUMANOS 

03.3.3- DIREITOS HUMANOS NA CADEIA DE VALOR 

Para a PT Portugal, a defesa e a promoção dos princípios e códigos de conduta relacionados com os Direitos 

Humanos é tao importante internamente como na sua cadeia de valor. O objetivo da organização passa por garantir 

que as empresas fornecedoras compartilhem os mesmos valores relativamente a estes temas, bem como estejam 

disponíveis para cooperar na valorização social dos seus colaboradores, clientes e comunidade em geral. 

Os temas de Direitos Humanos são constantemente monitorizados tanto nas operações da organização como nos 

seus fornecedores, de forma a identificar o alinhamento da cadeia de valor com os princípios da PTP. 

Tema N.º Ocorrências/Risco PT Fornecedores Outros stakeholders 

Liberdade de associação e 
negociação coletiva 

Ocorrências 0 0 n.a. 

Risco Reduzido Reduzido n.a. 

Trabalho infantil 
Ocorrências 0 0 n.a. 

Risco Reduzido Reduzido n.a. 

Trabalho forçado 
Ocorrências 0 0 n.a. 

Risco Reduzido Reduzido n.a. 

Violação de direitos dos 
povos locais 

Ocorrências 0 0 n.a. 

Risco Reduzido Reduzido n.a. 

Privacidade de dados 
Ocorrências 0 0 0 

Risco Reduzido Reduzido Reduzido 

Relações laborais 
Ocorrências 1 0 0 

Risco Reduzido Reduzido Reduzido 

 

O modelo de registo de potenciais fornecedores da PTP, obriga à aceitação do Código de Conduta e da Política de 

Responsabilidade Social da organização, que integra aspetos éticos, laborais, de direitos humanos, saúde e 

segurança no trabalho e ambiente, bem como o envio de documentação que evidencie o cumprimento da legislação 

em vigor, bem como, das práticas de sustentabilidade da empresa. 

O modelo de avaliação de fornecedores na PT Portugal é efetuado através das ferramentas de pré seleção, da 

aplicação anual de um survey e da realização de auditorias presenciais a um conjunto de fornecedores em cada ano. 

O survey aplicado abrange áreas de avaliação como as políticas e gestão de recursos humanos, a saúde e segurança 

no trabalho, a gestão ambiental e o controlo de fornecedores e subcontratados. Nas auditorias presenciais são 

avaliados os temas contemplados na ISO26000, nomeadamente a Governação Organizacional, Direitos Humanos, 

Práticas Laborais, Ambiente, Práticas Operacionais Justas, Questões Relativas ao Consumidor (quando aplicável) e 

Envolvimento e Desenvolvimento da Comunidade.  

A PTP não termina relações comerciais sem antes ter esgotado todos os planos possíveis de mitigação para situações 

irregulares. Em 2014, as situações irregulares identificadas encontram-se em resolução por parte do fornecedor, 

estando a ser acompanhadas pela PTP. 
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A avaliação de fornecedores assumiu o seguinte perfil. 

Registo de fornecedores – Subscrição de compromisso do Código de Conduta de Responsabilidade Social 

 

Fornecedores verificados por survey e/ou auditoria presencial 

 

Nível de alinhamento apurado 

 

A avaliação por survey procura identificar as políticas e o desempenho das empresas fornecedoras. As auditorias 

presenciais identificam as práticas de aplicação das políticas em vigor e os desempenhos atingidos. 

Para as empresas com menores níveis de alinhamento, são definidos planos de melhoria de aproximação às 

melhores práticas a nível internacional. 

Em 2014 foram definidos planos de melhoria específicos no tema Direitos Humanos, a 62% do universo de 

fornecedores auditados. No entanto, apenas 14% dos fornecedores auditados apresentaram um nível de 

alinhamento inferior ou igual a 50%.  

Relativamente às Práticas Laborais, foram definidos planos de melhoria a 5% do universo de fornecedores auditados, 

por apresentarem um nível de alinhamento inferior ou igual a 50% neste tema. 

Os planos de melhoria consistem na identificação de ações cuja implementação, por parte do fornecedor, é 

acompanhada por uma equipa da PTP. 

100% 100% 100% 

2012 2013 2014 

71% 65% 

surveys auditorias 
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03. DESEMPENHO SOCIAL 

 03.4 – RESPONSABILIDADE NOS PRODUTOS 

A oferta comercial da PTP procura incorporar produtos e soluções adaptadas às expetativas do mercado, que 

estejam na vanguarda da inovação, a preços ajustados a cada segmento de mercado e que, ao mesmo tempo, 

integrem características social e ambientalmente amigáveis - que contribuam para a dinamização de uma cidadania 

moderna, informada, consciente e responsável.  

Na ótica da PT Portugal, a responsabilidade social da sua oferta comercial reside na disponibilização de um portefólio 

que compreende as necessidades de comunicação de toda a população, os perfis orçamentais de todos os agregados 

familiares, os materiais, serviços funcionalidades que respeitem os Direitos Humanos, a proteção de menores e de 

camadas de população com características de maior vulnerabilidade, e acima de todas estas características que 

também sejam baseados em infraestruturas que garantam comunicações de qualidade, em banda larga e com 

sustentabilidade durante os próximos 100 anos.  

Todas as soluções colocadas no mercado são sujeitas a um conjunto de estudos que permitem aferir a conformidade 

de cada equipamento, produto ou serviço, às leis em vigor, às políticas adotadas na empresa e aos compromissos 

assumidos com os Stakeholders. Só são colocados no mercado os equipamentos, produtos e serviços que respeitam 

estas premissas.  

Para os Stakeholders, de acordo com a consulta efetuada, os temas mais críticos relacionados com a atividade da 

empresa, são os preços dos produtos e serviços, a comunicação clara com o mercado, as comunicações seguras, a 

eficiência energética e ambiental dos equipamentos e dos serviços e a oferta de serviços adaptada a todos os 

extratos da população. 

 

03.4.1 – SAÚDE E SEGURANÇA 

Os equipamentos e serviços comercializados pela PTP são sujeitos a avaliações prévias de modo a garantir que não 

impactam negativamente a saúde e segurança dos seus utilizadores. 

EQUIPAMENTOS MÓVEIS – RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS 

O aumento da utilização de telemóveis tem suscitado preocupações na opinião pública relativamente aos efeitos 

que os campos eletromagnéticos das telecomunicações móveis possam vir a causar na saúde da população. A PTP, 

ao longo do tempo, tem procurado acompanhar e divulgar a evolução do conhecimento existente sobre esta 

matéria, quer no que respeita à pesquisa científica sobre os efeitos da emissão de radiações não ionizantes na saúde 

humana, quer no que respeita às conclusões e recomendações europeias e nacionais sobre os limites de segurança 

para os níveis de radiação. A Comissão Europeia, OMS (Organização Mundial de Saúde) e o ICNIRP (International 

Commission for Non Ionizing Radiation Protection) bem como, outros organismos nacionais e internacionais, têm 

trabalhado para aprofundar o conhecimento sobre as possíveis consequências para a saúde, causadas pela 

exposição a campos de radiofrequências emitidos pelos telemóveis e pelas suas estações de rede e, naturalmente, 

para identificarem as melhores práticas a aplicar neste tema.  
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A União Europeia estabeleceu limites para o nível de radiação, através da recomendação 1999 / 519/ CE. Trata-se de 
identificar o patamar máximo de energia a absorver pela cabeça do utilizador do telemóvel, a qual é definida através 

do SAR (Specific Absorption Rate). O SAR é nível de energia absorvida por unidade de massa de tecido do corpo e é 
expressa em watt por quilograma – valor máximo de 2,0 W/kg sobre 10 gramas de tecido. 

 

Radiofrequência dos equipamentos comercializados - avaliações efetuadas 
 

            (%) 
Terminais comercializados pela PTP que cumprem o valor de radiações recomendado  100 

Equipamentos móveis comercializados pela PTP com informação sobre o respetivo SAR - no manual 
e/ou online (site da marca) 

100 

Antenas partilhadas com outros operadores 25 

 

ESTAÇÕES DE RADIOCUMICAÇÕES – RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS 

A Autoridade Nacional de Comunicações adotou os níveis de referência fixados pela União Europeia através da 

Recomendação do Conselho 1999/519/CE. Estes níveis de referência são aplicáveis a todas as estações de 

radiocomunicações, a instalar ao abrigo de uma licença de rede ou de estação.  

Acresce que de acordo com a legislação nacional, todos os operadores de telecomunicações móveis têm de 

entregar, em todas as Câmaras Municipais do país, uma série de documentos para obter a autorização municipal 

inerente à instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte de radiocomunicações e respetivos acessórios. 

Este diploma adotou também mecanismos para a fixação dos níveis de referência relativos à exposição da população 

a campos eletromagnéticos.  

A fiscalização é rigorosa, comprometendo-se a entidade reguladora nacional a proceder a verificações e ensaios que 

verifiquem a cumprimento das determinações.  

A PT Portugal, além de acompanhar a evolução do conhecimento produzido sobre este tema e de partilhar a 

utilização de antenas com outros operadores a nível nacional, monitoriza regularmente e aleatoriamente a sua rede, 

além de realizar as medições e de esclarecer as dúvidas solicitadas por entidades competentes ou diretamente por 

utilizadores. 

Registe-se que, até à data, as medições efetuadas à rede evidenciaram sempre níveis inferiores aos recomendados 

pela UE. No entanto, na eventualidade de se vir a verificar algum caso com valores superiores aos convencionados, a 

PTP despoletará o plano de correção definido para o efeito. 

 
Radiofrequência das estações base - amostragem das medições efetuadas 

 
 (%) 

TFE (topo ou fachada de edifícios) 88% 

I (interior de edifícios) 7% 

TDT  5% 

 

Além deste aspeto são também aferidos aspetos relacionados com a ergonomia dos equipamentos, dos materiais 

que os compõem e com as funcionalidades de que dispõem, de modo a garantir que não apresentam ameaças com 

impacte provável na saúde e /ou segurança dos seus utilizadores.  

Durante o ano de 2014 não se registaram quaisquer queixas ou controvérsias sobre estes temas. 
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03.4.2 – INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Ao longo dos últimos anos, os equipamentos, os produtos, os serviços, as soluções e as funcionalidades 

disponibilizadas ao mercado têm sido adicionadas de atributos que visam melhorar a sustentabilidade da oferta 

comercial. Para isso, tem sido fundamental o sucessivo envolvimento de toda a cadeia de valor, nomeadamente, 

fornecedores e parceiros de negócio, a montante da atividade, e os clientes a jusante do processo e na sua 

qualidade de subscritores e utilizadores.  

Áreas avaliadas em cada equipamento, produto ou serviço: 

  

Todas as soluções colocadas no mercado são sujeitas a um conjunto de estudos que permitem aferir a conformidade 

de cada equipamento, produto ou serviço, às leis em vigor, às políticas adotadas na empresa e aos compromissos 

assumidos com os Stakeholders. Só são colocados no mercado os equipamentos, produtos e serviços que respeitam 

estas premissas. 

A avaliação de cada área ocorre nas seguintes fases 
Desenvolvimento do produto √ 

Investigação e Desenvolvimento √ 

Aquisição de equipamentos √ 

Produção Não aplicável 

Marketing e promoção √ 

Distribuição Em progresso 

Utilização √ 

Reutilização e Reciclagem √ 

 

Não foi verificado nenhum caso de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a 

informações e rotulagem de produtos e serviços, durante o ano. 

 

 

Matérias-primas | Ergonomia | Dependência energética | Ciclo de 

vida | Radiações eletromagnéticas 

Embalagem | Rótulos |Equipamentos: encaminhamento em final de 

vida | Serviços | Funcionalidades | Conteúdos: adequação a targets 

groups (gerais ou específicos: menores, vulneráveis; adultos)  

 

Saúde | Acesso a comunicações | Educação/Conhecimento | 

Segurança | Economia | Ética | Ambiente  
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EQUIPAMENTOS 

A PTP tem procurado disponibilizar ao mercado equipamentos com menor dependência energética e tem 

disponibilizado serviços e funcionalidades que permitem a cada cliente monitorizar e beneficiar de uma melhor 

gestão dos seus consumos de energia e dos seus gastos.  

A PT Portugal não é fabricante de equipamentos. Sempre que necessita, seja para utilização própria ou para os seus 

clientes, consulta o mercado e procura identificar os equipamentos mais ajustados às necessidades em termos de 

eficiência, preço, pegada ambiental e ética no seu fabrico.  

Além da racionalização do consumo de materiais, a PTP tem procurado obter cada vez mais informação e cada vez 

mais rigorosa sobre as matérias-primas incorporadas nos equipamentos adquiridos para utilização própria ou para 

comercialização, no sentido de progressivamente garantir duas situações consideradas fundamentais:  

 Que os fabricantes dos equipamentos rejeitam e se comprometem a não utilizar minerais oriundos de zonas de conflito, 

nomeadamente o Tântalo, o Tungsténio e o Coltan (habitualmente designados por 3TG);  

 Que a informação existente permite dar indicações corretas sobre o encaminhamento mais adequado a cada componente 

do equipamento no final do respetivo ciclo de vida. 

  Minerais de conflito 

 

A cadeia de fornecedores da PT Portugal é composta por entidades que se sujeitam a um processo de registo muito 

criterioso e a um processo de avaliação que é composto, entre outras ferramentas, por auditorias presenciais 

aleatórias e por surveys de validação das práticas de desempenho ambiental. 

EMBALAGENS 

A reutilização e a reciclagem de materiais têm merecido uma atenção especial da PTP quer no que diz respeito 

diretamente á atividade da empresa quer no que diz respeito às informações e programas disponibilizados aos 

clientes. A reutilização de equipamentos evita o consumo de materiais, poupa custos e reduz a produção de 

resíduos. Por isso, a PT Portugal procedeu á avaliação, recuperação e reutilização de equipamentos devolvidos pelos 

clientes por migração para outras soluções ou serviços. O desempenho já obtido nestes temas está descrito no 

capítulo referente à dimensão ambiental. 

ACESSO ÀS COMUNICAÇÕES 

Como maior operador de telecomunicações em Portugal, uma das preocupações centrais da PT Portugal consiste em 

garantir o acesso a serviços de telecomunicações ao maior número de pessoas possível, independente das suas 

capacidades motoras, localização geográfica ou condição social. Neste sentido, a PTP tem garantido a 

disponibilização de serviços e planos de preços ajustados a todos os perfis de clientes. 
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O acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação e as competências para a sua utilização são fatores 

diferenciadores nas oportunidades sociais e, consequentemente, da maior importância na atualidade. São um 

instrumento poderoso de inclusão social e profissional que abre novos horizontes à economia e ao ambiente. 

A PTP tem desenvolvido e disponibilizado a pessoas com necessidades especiais, caso a caso, uma solução - 

equipamento, software e serviços (soluções especiais) – adaptada à deficiência, incapacidade ou limitação de cada 

pessoa. 

 

 

 

O nível médio de satisfação dos Clientes Residenciais sobre os serviços da PTP tem-se mantido estável. 

Relativamente ao Cliente Pessoal baixou 0,7 pontos face ao ano de 2011, mantendo-se constante no último triénio 

2012-2014. O nível médio de satisfação dos clientes empresariais melhorou e estabilizou no triénio em análise, 

quando comparado com 2011.  

Durante o ano de 2014 não se verificaram quaisquer controvérsias relacionadas com estes temas. 

 

Índice de Satisfação dos Clientes (escala de 1 a 10) 

 

 

 

7,9 7,9 7,9 7,9 

2011 2012 2013 2014 

8,8 
8,1 8,1 8,1 

2011 2012 2013 2014 

Cliente residencial Cliente Pessoal 
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 03.4.3 – COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Ciente da influência da comunicação de marketing nos Stakeholders, nomeadamente ao nível das perceções, das 

atitudes e modos de vida, a PT Portugal aceitou o desafio de ter práticas de comunicação coerentes com os seus 

compromissos de sustentabilidade. 

A comunicação responsável adotada na empresa integra os seguintes princípios:  

 Cumprimento da lei;  
 Conformidade com os códigos de marketing e publicidade, media e telecomunicações;  
 Respeito pelo ambiente e pelas pessoas;  
 Clareza e veracidade como pontos de partida;  
 Liderar as tendências na comunicação responsável. 

A PTP não vende produtos banidos de outros mercados, nem produtos ou serviços que tenham estado em debate 

público ou tenham merecido preocupação elevada por parte dos seus Stakeholders. 

Complementarmente, a comunicação responsável baseia-se na avaliação dos seus impactes a vários níveis, 

nomeadamente, nos riscos e nas oportunidades ambientais e sociais dos meios que utiliza e das mensagens que 

veicula. E, por isso, tem vindo a ser reorientada no sentido de:  

 Privilegiar os meios eco-concebidos e utilizar argumentos ecológicos apenas quando se justifica e é verdade; 
 Recusar a promoção de comportamentos que impactem negativamente na qualidade do ambiente e das 

relações sociais;  
 Promover a evolução positiva dos modos de pensar e de vida da sociedade, e a mudança de comportamentos 

e atitudes. 

 

 

7,6 7,7 8,0 8,0 

2011 2012 2013 2014 

7,6 7,7 7,9 7,8 

2011 2012 2013 2014 

Cliente empresarial do serviço fixo Cliente empresarial do serviço móvel 
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Para apoiar o caminho para a comunicação responsável aos seus diversos níveis foram criados dois guiões de 

orientação, de carácter voluntário e auto regulatório, que agregam um conjunto de boas práticas e recomendações a 

serem adotadas por toda a cadeia de valor - a nível interno e externo - , junto de fornecedores e parceiros. Estes 

guias são dinâmicos e estão sujeitos a revisões que reflitam o desenvolvimento do mercado e de novos serviços. 

Guião de comunicação responsável 

 

Guia para a comunicação nas redes sociais 

 

Não foram verificadas não conformidades com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de 

marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio. 

 
Serviços e preços adaptados a toda a população 

Um dos critérios valorizado pelos Stakeholders no acesso às telecomunicações, tem a ver com a disponibilização de 

produtos e serviços a preços que tenham em consideração as necessidades específicas de cada cliente. Desta forma, 

a PTP disponibiliza pacotes de serviço base com telefone fixo, serviço móvel e s soluções integradas que podem 

incluir telefone, telemóvel, internet, internet móvel, televisão e um conjunto de outros serviços complementares.  

Pacotes Telefone* Telemóvel Televisão Internet 
Internet 
móvel 

WI-FI 
Serviços  

complementares 
Fibra ADSL Satélite 

M5O x x x x x x x x x x 

M4O Light x x x x x  x x x x 

M3O Light x x x  x   x x x 

Total 100 
Cine 

x  x x   x x   

Talk x  x     x x  

Fibra 30 MB x   x   x x   

Total 24 x  x x   x  x  

ADSL 12 
MB 

x   x   x  x  

Telefone x        x  

Top x  x       x 

Light   x       x 
* O preço do pacote referente ao serviço de telecomunicações base, que permite o acesso às TIC por toda a população, representa aproximadamente 2% do 

salário mínimo nacional. 
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03.4.4 – PRIVACIDADE E SEGURANÇA DOS CLIENTES 

Privacidade e segurança dos clientes em geral 

A Política de Segurança de Informação a nível dos Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, foi 

preparada e adotada durante o triénio, sendo que os colaboradores foram sujeitos a programas de formação 

específica, e os respetivos conteúdos foram promovidos junto dos clientes e utilizadores. 

Direitos Humanos e Liberdade de Expressão  

A confidencialidade e a segurança dos dados dos clientes, a proteção do acesso e tráfego da informação das bases 

de dados, bem como a confidencialidade dos conteúdos das comunicações, são áreas salvaguardadas pela PT 

Portugal de modo a garantir a liberdade e os direitos fundamentais de cada indivíduo.  

Transparência e cumprimento 

 A PTP segue escrupulosamente a legislação nacional – que é muito detalhada e específica no que respeita a este 

tema, e também a legislação europeia. Sendo uma das maiores empresas nacionais, a PTP é escrutinada por 

entidades de vários setores, para além das análises periódicas que efetua a todas as situações suscetíveis de 

fragilizar a proteção de dados pessoais, análises que são conduzidas por juristas e por especialistas em segurança.  

Quando nos referimos a dados pessoais referimo-nos a qualquer informação, de qualquer natureza e 

independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável: é considerada a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente, designadamente por 

referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural ou social. 

Procedimentos de Proteção de Dados 
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POLÍTICA DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO 

Em 2010, a PT Portugal preparou e adotou a sua Política de Segurança de Informação ao nível dos Sistemas e 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Esta política encerra um vasto conjunto de procedimentos, para os quais 

a maioria dos colaboradores já teve formação específica. Sabendo contudo que esta é uma área sensível e onde as 

evoluções são rápidas, tem vindo a participar em fóruns de discussão sobre este tema e a implementar as medidas 

consideradas como melhores práticas na salvaguarda da proteção de dados e privacidade dos clientes. 

As regras previstas nesta Política de Privacidade complementam as disposições em matéria de dados pessoais, 

previstas nos contratos que os clientes celebram com as empresas do Grupo PTP, assim como as regras previstas nos 

Termos e Condições que regulam a oferta dos diversos produtos e serviços e que se encontram devidamente 

publicitadas nos respetivos websites. Esta política encerra um vasto conjunto de procedimentos, para os quais a 

maioria dos colaboradores também já teve formação específica. 

 

Exclusivamente a pedido das autoridades judiciais e nos termos definidos pela lei nacional, a PT Portugal 

disponibiliza a terceiros dados respeitantes a clientes. 

 

Gestão operacional da segurança de informação na PTP, no País e na Europa: 

 

 

 

 

 

Foi criado um Comité responsável pela implementação e verificação da Política de Privacidade aplicável à PTP, bem 

como pela definição de regras claras de tratamento de dados pessoais, assegurando que todos os que nos confiam 

os seus dados pessoais tenham conhecimento da forma como estes são tratados e quais os direitos que lhes 

assistem nesta matéria. 

Durante o ano não se registaram situações objeto de controvérsia sobre estes temas.  

 

 

 

 

 

A nível internacional: A PTP, integra a Rede Nacional de 

CSIRTS – Computer Security Incident Response Team – 

que por sua vez integra a Rede Europeia de CSIRTS, 

nome que designa as equipas que fazem a gestão de 

incidentes de segurança. 

 

A nível nacional: A participação na rede nacional é feita 

através da equipa de segurança de informação da PTP, por 

analogia, designada csirtPT, que está validada pelo Trusted 

Introducer (Europa - ENISA), e que assegura: Tratamento e 

coordenação de incidentes de segurança informática e 

disseminação de alertas. 
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PRIVACIDADE E SEGURANÇA DE MENORES 

A facilidade com que hoje em dia se acede e se disponibilizam conteúdos é verdadeiramente estimulante e contribui 

inequivocamente para aproximar pessoas e estas de níveis de conhecimento mais diversificado. Contudo, sabemos 

que esta realidade suscita preocupações relacionadas com o uso indevido destas potencialidades por parte de 

camadas da população com menor capacidade crítica e/ou de seleção de conteúdos adequados aos seus interesses. 

Consciente deste facto, a PT tem despoletado iniciativas que têm por objetivo sensibilizar a população para o 

consumo responsável de conteúdos, disponibiliza guiões de utilização de equipamentos e software de controlo 

parental, segue as recomendações de organismos internacionais sobre esta matéria e, em 2009, assinou um 

protocolo e colaboração com uma entidade científica de computação para monitorização de conteúdos e segurança 

de redes. 

Código de conduta  

A PTP assinou – em 2008 - o Código de Conduta para as atividades de prestação de serviços de conteúdos 

que visa proteger os menores de idade à exposição de conteúdos nefastos, aquando da utilização de serviços 

de comunicações eletrónicas móveis. 

Protocolo de colaboração para a segurança informática e utilização segura da internet  

Em 2009, a PT Portugal assinou um Protocolo de Colaboração com a Fundação para a Computação Cientifica 

Nacional (FCCN), que visa as áreas da segurança informática e da utilização segura da internet. Ao nível da 

segurança informática são acauteladas situações relacionadas com uma ação ou conjunto de ações 

desenvolvidas contra um computador ou rede de computadores que resulta, ou pode resultar na perda de 

confidencialidade, integridade, ou desempenho de uma rede de comunicação de dados ou sistema, 

designadamente o acesso não autorizado, a alteração ou remoção de informação, a interferência ou a 

negação do serviço em sistema informático. Ao nível da utilização segura da internet é acautelada a 

identificação e denúncia de conteúdos manifestamente ilegais, visando fundamentalmente remover e 

impossibilitar o acesso a conteúdos relacionados com pornografia infantil ou com violação dos Direitos 

Humanos, concretamente, violência e racismo. 

Carta de princípios para garantir maior segurança de crianças e jovens na utilização das TIC  

A PTP é também signatária e fundadora de um conjunto de princípios orientadores para garantir uma maior 

segurança das crianças e jovens na utilização das tecnologias de informação e comunicação publicados em 

janeiro 2012 - os Principles for the Safer Use of Connected Devices and Online Services by Children and Young 

People in the EU – e membro da aliança de indústria que os desenvolveu e que reúne players representativos 

de toda a cadeia de valor das TIC: operadores, fabricantes, social media, gaming e fornecedores de 

conteúdos. 

Programa “Comunicar em Segurança”  

Com vista a sensibilizar a comunidade escolar para a boa utilização dos conteúdos acessíveis através de 

equipamentos eletrónicos de comunicação, a PT Portugal, através dos seus programas de voluntariado 

empresarial, preparou uma iniciativa a levar a um conjunto alargado de escolas a nível nacional e que tem 

por objetivos, em ambiente de sala de aula:  
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 Promover a utilização segura e responsável dos conteúdos e equipamentos eletrónicos;  

 Sensibilizar os educadores para as ferramentas de controlo parental atualmente disponíveis;  

 O programa foi preparado e testado em algumas escolas e há 3 anos que está em curso nas escolas de 

todo o país. 

As campanhas de sensibilização realizadas pela PTP nas escolas ao longo dos últimos 3 anos letivos já abrangeram 

mais de 110 000 crianças. 

Guiões de boas práticas de utilização de serviços e de controlo parental  

A interatividade dos novos meios de comunicação não só abre portas, como também, e tal como em outros aspetos 

da vida do dia-a-dia, requer cuidados que preservem a segurança de cada um, dos seus dados pessoais e das 

informações ou conteúdos a que quer aceder e partilhar com os outros. É, por isso, fundamental conhecer as formas 

mais éticas e corretas de utilização destes serviços de modo a garantir que as experiências vividas no atual universo 

digital sejam mais enriquecedoras e responsáveis. A PTP, consciente de que este caminho é o mais indicado para 

salvaguarda dos seus clientes, em particular dos mais jovens, disponibiliza a pais e jovens um conjunto de serviços e 

guiões que tendem a promover uma utilização segura das tecnologias de informação e comunicação, que podem ser 

encontrados online no respetivo website:  

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/SobreaPT/Seguranca/Crian%C3%A7as+Seguras/criancas

seguras.htm 

Equipamentos e software de controlo parental  

A PTP tem procurado em conjunto com a indústria das TIC ter equipamentos com funcionalidades de controlo 

parental e, especificamente para equipamentos móveis, tem procurado disponibilizar serviços e aplicações que 

permitam gerir caso a caso o acesso a conteúdos e partilha de informações pessoais. 

 

03.4.5 – CUMPRIMENTO 

Durante o ano de 2014, pagou em valor monetário multas relacionadas com o não cumprimento de leis e 

regulamentos relativos a produtos e serviços. 

Produtos e serviços   
Processos 8 

Valor monetário das multas 234.400 € 

Comunicação e Marketing   
Processos 0 

Valor monetário das multas 0 € 

Incidentes relacionados com a segurança na utilização dos serviços   
Processos 0 

Valor monetário das multas 0 € 

Privacidade de dados   
Processos 0 

Valor monetário das multas 0 € 

 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/SobreaPT/Seguranca/Crian%C3%A7as+Seguras/criancasseguras.htm
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/SobreaPT/Seguranca/Crian%C3%A7as+Seguras/criancasseguras.htm
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04. AVALIAÇÃO DO ALINHAMENTO DOS FORNECEDORES 

Para a PT Portugal, os fornecedores são parceiros de negócio, sendo prioritário que o modelo de relacionamento 

seja cada vez mais alinhado em termos de valores, no que respeita à ética, à preservação do meio ambiente, à 

segurança e à saúde no trabalho e à aplicação dos princípios internacionais dos Direitos do Homem. 

Em 2014, a PTP geriu 2 711 fornecedores registados no Clube de Fornecedores PT e 1 577 fornecedores adjudicados. 

Todos os aspetos relacionados com ética e anti corrupção são despistados no ato de registo de fornecedores no 

Clube de Fornecedores PT. Sem cumprir todos os requisitos relacionados com ética, os fornecedores não reúnem 

condições para concluir o processo de registo. 

Fornecedores registados e Fornecedores adjudicados  

O volume de adjudicações efetuadas em 2014 atingiu aproximadamente 780 milhões de euros, não se tendo 

verificado alterações significativas em termos de fornecedores e de bens e serviços adquiridos face a anos 

anteriores, e ao longo do tempo o perfil de adjudicações a empresas nacionais e internacionais é o que se apresenta 

abaixo. 

Distribuição do volume de compras a fornecedores nacionais / fornecedores internacionais 

 

 

As compras realizadas no mercado internacional são fundamentalmente oriundas de países europeus, o que 

contribui para reduzir significativamente os riscos relacionados com o respeito pela ética, relações laborais, 

ambiente e Direitos Humanos. 

 

87% 

13% 14% 

Registados Adjudicados 

Nacionais Internacionais 

86% 

91% 

9% 

87% 

13% 

88% 

12% 

87% 

13% 

Empresas nacionais Empresas internacionais 

2011 2012 2013 2014 
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O quadro abaixo apresenta o índice de transparência de cada continente, de acordo o Índice Internacional de 

Transparência, comparado com a origem do fornecedor adjudicado pela PTP. 

 

Índice Transparência por Continente / Origem dos fornecedores adjudicados 

 

 

Para os Fornecedores, de acordo com a consulta efetuada, o tema mais crítico relacionados com a atividade da 

empresa é o volume de compras que esta faz a outras empresas suas fornecedoras. 

A sustentabilidade está na génese da gestão da atividade da empresa e a progressão favorável deste nível de 

alinhamento tem demonstrado o desenvolvimento de parcerias de longa duração com criação de valor mais 

sustentado para todas as entidades envolvidas. 

O alinhamento dos fornecedores é avaliado no processo de seleção e também através de um survey anual de 

sustentabilidade e de auditorias presenciais. 

Em 2014 o survey foi revisto, no sentido de alinhar as questões avaliadas com os temas da ISO 26000 e com os temas 

das auditorias presenciais. A alteração nas questões bem como as novas áreas de avaliação levaram a uma descida 

generalizada na pontuação dos fornecedores. Por outro lado, nas auditorias presenciais verificou-se uma melhoria 

no alinhamento com a PTP em todas as áreas avaliadas. 

 

Nível de alinhamento global dos Fornecedores  em 2014   
Survey 71% 

Auditorias Presenciais 65% 
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Grau Transparência (0-100) Fornecedores adjudicados (%)



III – Desempenho e Impactes 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    124 

 

 

Auditorias - Nível de alinhamento global  

 

 

Auditorias Presenciais - Nível de alinhamento por tema  

 

 

Survey - Nível de alinhamento por tema  

 

 

 

57% 

65% 

Alinhamento total 

2013 2014 

66% 65% 69% 

44% 43% 

71% 

40% 

66% 70% 
81% 

44% 
51% 

85% 

60% 

Governação 
organizacional 

Direitos 
Humanos 

Práticas laborais Ambiente Práticas 
operacionais 

justas 

Questões 
relativas ao 
consumidor 

Envolvimento 
com a 

comunidade 

2013 2014 

89% 94% 
74% 82% 

96% 
83% 

66% 69% 73% 

Práticas laborais SST Gestão Ambiental 

2012 2013 2014 
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Survey - Nível de alinhamento por categoria de compras (%) 

 

 

Os resultados apurados permitem à PTP identificar as áreas e os temas mais críticos e, consequentemente definir 

planos de intervenção e correção que permitam garantir o sucessivo maior alinhamento.  

Categoria de compras com maior nível de criticidade Temas com maior nível de criticidade 
Sistemas de Informação Ambiente  

Serviços Gerais Práticas operacionais justas 

Serviços de Rede e Produtos de Mercado Envolvimento com a comunidade 
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05. DESENVOLVIMENTO E ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE 

O investimento corporativo na comunidade da PT tem como premissa fundamental o respeito pelos valores das 

sociedades onde está inserida e baseia a sua atuação no compromisso de contribuir para a melhoria das condições 

de vida de todos, nomeadamente através de programas de sensibilização para inclusão social, escolar e profissional 

e à inerente promoção do conhecimento, da saúde, da segurança de pessoas e bens e do ambiente. Esta atuação 

estende-se a toda a população do território nacional, especialmente às comunidades residentes em localidades 

remotas, às minorias étnicas, às famílias em situação de risco, aos menores, aos seniores e aos cidadãos com 

necessidades especiais, no sentido de aumentar a inclusão e o nível de literacia digital de toda a população. 

A resposta ao compromisso de intervenção social e de apoio corporativo à comunidade por parte da PTP é 

concretizada, através da Fundação PT, que ao longo dos últimos 3 anos fez um investimento na sociedade de 13,2 

milhões de euros. 

No ano de 2014, com um investimento idêntico ao de anos anteriores foi possível beneficiar um maior número de 

instituições e de cidadãos carenciados. 

Investimento corporativo na comunidade 

 

 

 
ÁREAS DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE 

Os campos de atuação em que a PT se concentra relacionam-se fundamentalmente com as áreas onde tem 

competências. Acredita que através delas contribui para valorizar a sociedade em geral, valorizando o acesso aos 

serviços de telecomunicações, o conhecimento e a cultura de cidadãos ou organizações, que os representem e 

assistam, e que se encontrem em situação de carência ou que sejam portadores de deficiência. 

 

 

 

 

4,2 

4,5 4,5 

2012 2013 2014 

Investimento na comunidade (milhões de euros) 
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  Cash Horas In Kind 

Acessibilidade digital 
Soluções de comunicação para cidadãos com carências 
e/ou necessidades especiais 

     

     

Educação e literacia TIC e e-learning ao serviço do ensino e da educação       

     

Saúde 
Soluções de telemedicina e videovigilância para 
famílias e unidades de saúde 

     

     

Voluntariado e 
Intervenção Social 

Envolvimento de colaboradores PT, seus familiares e 
amigos, situações de pré reforma e estudantes 
universitários, com o objetivo de fomentar a sua 
participação em atividades de solidariedade e 
cidadania. 

      

 

Áreas de intervenção na Comunidade Investimento 
Beneficiários 
individuais 

Beneficiários 
Instituições 

Acesso às comunicações 28% 317.612 186 

Educação 32% 481.522 1.231 

Saúde 6% 123.860 99 

Cultura e Património 16% 6.137 2 

Comunicações apoiadas 3% 1.734 197 

Voluntariado e Intervenção Social 15% 622.167 130 

Total 100% 1.553.032 1.845 

 

Repartição do investimento por tipo de apoio 

 

 

 

 

20% 

45% 

35% cash 

in kind 

voluntariado 



III – Desempenho e Impactes 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    128 

 

 

 

Evolução de beneficiários no triénio 

 

VOLUNTARIADO 

A PT Portugal dispõe de vários programas de voluntariado que têm como objetivos apoiar projetos de áreas 

carenciadas da comunidade ou do ambiente, bem como motivar os colaboradores e respetivas famílias a 

participarem em atividades de cidadania. 

Todos os colaboradores podem participar em iniciativas de voluntariado, até 6 dias – de trabalho - por ano, sem 

afetar a assiduidade e remuneração. 

Os programas de voluntariado dividem-se em voluntariado empresarial, em que cada colaborador pode doar até 6 

dias do seu período de horário de trabalho ou voluntariado em família, organizado em horários de tempos livres com 

a participação dos colaboradores e das suas famílias. 

 

Partilha Recolha de roupa e distribuição de alimentos aos sem-abrigo 

  

Cultura Acompanhamento de crianças carenciadas a visitas e/ou experiências lúdicas 

  

Formação 
Formação em micro informática, construção de websites e comunicação em 
segurança 

  

Ambiente Iniciativas cívicas e ambientais 

  

 

Colaboradores podem participar em iniciativas de voluntariado, até 6 dias – de trabalho – por ano, sem afetar 
a assiduidade 
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Caracterização do voluntariado durante o ano 

 

 

ECONOMIA DIGITAL 

A economia digital integra o plano de desenvolvimento europeu com vantagens ao nível do equilíbrio económico, 

ambiental e social. A PTP tem todas as condições para ser uma alavanca da economia digital. 

 
 
 
Economia Digital 

 
Principais Objetivos 

 
Dinamização de negócios online 

Proteção de dados e segurança nas comunicações 
Envolvimento e responsabilização de todas as partes interessadas 

 

 

Numa conjuntura social de contração económica e de elevadas taxas de desemprego, a PT Portugal em conjunto 

com parceiros de diferentes áreas de atividade, desenvolveu uma plataforma com informações úteis que visam 

simplificar a criação de micro e pequenos negócios online: I&S – Ideia Simples. Ideia de Sucesso. O objetivo consiste 

na promoção da empregabilidade em Portugal, através do micro empreendedorismo. 

Esta plataforma online integra conteúdos que apoiam o processo de ideação, estruturação e organização das ideias, 

o financiamento, o lançamento do negócio e a respetiva colocação e comunicação online. Inclui também uma área 

dedicada ao processo de internacionalização de projetos ou empresas que se queiram lançar além-fronteiras, 

conquistando novos mercados. Os conteúdos do I&S são apresentados de acordo com diferentes níveis de 

maturidade de ideias, para tornar mais simples a pesquisa e a orientação. 
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Temas 
Aspetos GRI 
dos temas 
materiais 

  Local do relatório onde é divulgada a informação (DMA b) 
Local do relatório onde é 
divulgada a informação 

(DMA c) 
DMAs específicas 

Dimensões  
Dimensão da 
estratégia da 

PTP 

Tipo de 
Impa- 

cto 

Políti-
cas 

Com-
promi-

ssos 

Objecti-
vos e 

targets 

Respon 
sabilida- 
     des 

Ações 
específi- 

cas 

Recur- 
sos 

Monitoriza-
ção da 

abordagem 
de gestão 

Resulta-
dos 

 

Dimensão económica  
 

Todos 
os 

princí- 
pios, 
códi-
gos e 
políti- 

cas  
estão 
dispo- 
níveis 
no site 
corpo-
rativo 

da 
PTP 

         
 

      Os compromissos e 
metas estão 

        disponíveis entre as 
         páginas 24 e 27 

deste relatório. 
 

 
 

O 
modelo 

de 
governo 
da PTP 

reflete as 
respon- 
sabilida- 
des pelos 

temas 
econó- 
micos, 

ambien-
tais e 

sociais. 
Informa- 

ção 
disponí- 
vel no 

site 
corpo-
rativo 

da 
PTP. 

Paginas 
50, 51, 
58a 61 

 
 

Os 
recur-

sos 
para a 
gestão 

da 
susten- 
tabili- 
dade 

decor- 
rem 
dos 

planos 
apro- 
vados 
pelo 

comité 
de 

gestão, 
medi-
ante 

propos
-tas de 
cada 

um dos 
sub-

comi-
tés. 

Infor-
mação 
dispo-
nível 

no site 
corpo-
rativo 

da 
PTP. 

 
 

A 
monitoriza-

ção da 
abordagem 
de gestão é 
feita com as 
ferramentas 

de gestão 
para a 

sustentabili- 
dade, bem 

como 
através dos 
sistemas de 
controlo e 
gestão da 

PTP. 
Informação 
disponível 

nas páginas 
22 e 23. O 
capítulo de 
Governance 

 do RC da 
PTP 

também 
apresenta o 
modelo de 

gestão 
detalhado 

da PTP, 
onde se 

descrevem 
os mecanis-

mos de 
controlo 

existentes. 
 

 

Dimensão económica 

Impacto 
económico 

Desempenho 
Económico 

Crescimento 
Sustentável 

Positi-
vo 

Impacto económico indireto da PTP 
a) A informação divulgada entre as 
páginas 58 e 61 reflete o trabalho 
realizado para compreender os 
impactos da nossa atividade. 
b) O trabalho desenvolvido junto da 
comunidade resulta de um conjunto 
de avaliações, ainda que não 
formalizadas, das 
necessidades da comunidade em 
relação às infraestruturas e serviços 
da PTP. Os resultados da avaliação 
conduzem o trabalho que 
desenvolvemos nesta área, divulgada 
neste relatório no capítulo 5. 

Volume de 
compras 

Desempenho 
Económico 

Crescimento 
Sustentável 

Positi-
vo 

Oferta de 
serviços 
inovadora 

Desempenho 
Económico 

Crescimento 
Sustentável 

Positi-
vo 

Práticas de compras a fornecedores 
O alinhamento da cadeia de 
fornecedores da PTP está descrito 
nas páginas 54,55, 86 a 88 e 108 a 
111. 

Preços dos 
serviços 

Desempenho 
Económico 

Crescimento 
Sustentável 

Positi-
vo 

 

Dimensão Ética 

Paginas 
52 a 55, 
111 a 
121 

Dimensão Ética 

Comunica-
ção clara, 
rigorosa e 
transparen-
te com o 
mercado 

Corrupção 
Rigor na 
informação 

Negati-
vo 

Combate à Corrupção 
Os procedimentos adotados pela 
organização para avaliar riscos de 
corrupção são enquadrados dentro 
da política de gestão de risco da PTP. 
Esta pode ser consultada no capitulo 
de governance do relatório de contas 
de 2014 em 
http://conteudos.ptportugal.pt/Docu
ments/informacao-
financeira/RG_PTP_2014_P.PDF 
 

Canais de 
comunica-
ção para 
combate à 
corrupção 

Corrupção 

Ética e 
satisfação nos 
relacionamen
tos 

Negati-
vo 

Dimensão Ambiental 

Páginas 
62 a 88 

Dimensão Ambiental 

Eficiência 
energética dos 
equipamentos 

Energia 

Potenciar a 
utilização de 
equipamen-
tos com 
menor 
dependência 
energética 

Negati-
vo 

Energia 
A PTP não é abrangida por nenhuma 
política pública ou regulamento 
setorial na área da energia. 

Encaminha-
mento 
adequado dos 
resíduos 

Resíduos 

Promover a 
racionalização 
do uso, a 
reutilização e 
a reciclagem 
de 
equipamen-
tos e 
materiais 

Negati-
vo 

Biodiversidade  
A estratégia da organização para 
cumprir a sua política de gestão da 
biodiversidade está enquadrada na 
Política integrada da PTP disponível 
no site corporativo da PTP. 
Nas páginas 77 a 81 divulgamos as 
iniciativas e resultados em matéria de 
biodiversidade. 

Gestão das 
emissões de 
gases com 
efeitos de 
estufa 

Clima 

Incrementar a 
eficiência 
energética 
nas redes e 
sistemas 
informação / 
Dinamizar o 
uso e 
implementa-
ção de 
energias 
alternativas 

Negati-
vo 

Emissões  
A PTP não é abrangida por nenhuma 
política pública ou regulamento 
setorial na área da energia. Não 
procede ainda à compensação das 
suas emissões como forma de 
alcançar as metas de redução. 

Vender 
produtos e 
serviços 
ecológicos 

Responsabili-
dade nos 
Produtos 

Incorporar 
eficiência 
social e 
ambiental na 
oferta  
comercial / 
Inovação em 
serviços e 
soluções 
ambiental e 
socialmente 
aceites 

Positi-
vo 

Avaliação Ambiental de 
Fornecedores 
Os critérios e método da PTP 
referente à avaliação ambiental de 
fornecedores são divulgados nas 
páginas 86 a 88 

Ter 
fornecedores 
que garantam 
o equilíbrio do 
meio 
ambiente 

Avaliação 
ambiental dos 
fornecedores 

Contribuir 
para a 
dignificação 
dos direitos 
humanos 

Positi-
vo 

Mecanismos de Queixas e 
Reclamações Relativas a Impactos 
Ambientais 
Pode encontrar informação sobre a 
disponibilidade e acessibilidade dos 
mecanismos nas páginas 23, 30, 52 e 
53. 
As queixas e reclamações e processos 
de remediação de impactos 
ambientais nas páginas 86 a 88. 

Contribuir 
para a 
preservação 
do meio 

Ambiente 

Promover a 
racionalização 
do uso, a 
reutilização e 

Negati-
vo 

http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/
http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/
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ambiente e da 
biodiversidade 
do país 

a reciclagem 
de 
equipamen-
tos e 
materiais / 
Incrementar a 
eficiência 
energética 
nas redes e 
sistemas de 
informação / 
Dinamizar o 
uso e 
implementa-
ção de 
energias 
alternativas / 
Incorporar 
eficiência 
social e 
ambiental na 
oferta 
comercial / 
Inovação em 
serviços e 
soluções 
ambiental e 
socialmente 
responsáveis 

A informação ambiental na cadeia de 
fornecedores é divulgada nas páginas 
86 a 88. 

Dimensão Direitos Humanos 

Páginas 
95, 96, 
102 
a110; 
108; 118 
a 122; 

  Dimensão Direitos Humanos 

Não 
discriminar as 
pessoas 
promovendo a 
igualdade de 
oportunidades 

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidade 

Contribuir 
para a 
dignificação 
dos direitos 
humanos 

Positi-
vo 

Emprego 
A gestão dos aspetos laborais na 
cadeia de fornecedores da PTP 
encontra-se descrita nas páginas 52, 
53, e 106 a 110. 

Combater o 
trabalho 
infantil e 
quaisquer 
outras 
condições de 
trabalho que 
sejam 
impróprias 

Trabalho 
Infantil 

Contribuir 
para a 
dignificação 
dos direitos 
humanos 

Positi-
vo 

Investimento  
Sem informação disponível. 

Fazer tudo 
para preservar 
a privacidade 
dos dados 
pessoais 

Privacidade do 
Clientes 

Proteção e 
privacidade 
de dados 
pessoais e 
informação 
de clientes 

Negati-
vo 

Liberdade de Associação e 
Negociação Coletiva 
Os princípios, cartas e políticas 
subscritas pela PTP defendem a 
liberdade de associação e negociação 
coletiva. 
Podem ser consultadas no site 
corporativo da PTP. 

Ter 
fornecedores 
que respeitem 
os direitos 
humanos 

Avaliação dos 
Fornecedores 
em Direitos 
Humanos 

Ética e 
satisfação nos 
relacionamen
tos / 
Contribuir 
para a 
dignificação 
dos direitos 
humanos 

Positi-
vo 

  

  

Avaliação de Fornecedores em 
Direitos Humanos 
Informação disponível nas páginas 
106 a 110. 

Ter e defender 
o direito ao 
diálogo social 

Práticas 
Laborais 

Partilha e 
envolvimento 
com todos os 
Stakeholders 
/ Respeitar e 
ser 
respeitado 
pela 
sociedade / 
Ética e 
satisfação nos 
relacionamen
tos 

Positi-
vo 

Mecanismos de Queixas e 
Reclamações Relacionadas a Direitos 
Humanos 
Informação disponível nas páginas 
52, 53, e 106 a 110. 

Dimensão Práticas Laborais 

Páginas 
95 a 101; 
109 e 
110; 

Dimensão Práticas Laborais 

 Garantir que 
as empresas e 
os respetivos 
fornecedores 
respeitam os 
direitos 
laborais e o 
trabalho 
condigno 

Práticas 
Laborais. 
Avaliação de 
Fornecedores 
em Práticas 
Laborais 

Ética e 
satisfação nos 
relacionamen
tos / 
Contribuir 
para a 
dignificação 
dos direitos 
humanos / 
Envolver a 
cadeia de 
valor para 
alavancar 
oportunida-
des e mitigar 
riscos com 
impacte 
significativo 
na qualidade 
de vida da 
população 

Positi-
vo 

Saúde e Segurança no Trabalho  
Os programas de assistência a 
empregados, seus familiares ou 
membros da comunidade em relação 
a doenças graves estão 
 descritos nas páginas 92, 96 e 97. 

Garantir que a 
empresa e os 
respetivos 
fornecedores 

Saúde e 
Segurança. 
Avaliação de 
Fornecedores 

Ética e 
satisfação nos 
relaciona-
mentos / 

Positi-
vo 

Igualdade de Remuneração para 
Mulheres e Homens 
A divulgação de informação sobre 
igualde de género encontra-se na 
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respeitam e 
promovem a 
Saúde e 
Segurança no 
trabalho 

em Práticas 
Laborais   

Contribuir 
para a 
dignificação 
dos direitos 
humanos / 
Envolver a 
cadeia de 
valor para 
alavancar 
oportunida-
des e mitigar 
riscos com 
impacte 
significativo 
na qualidade 
de vida da 
população 

página 102 e 103. 

Dar formação 
aos 
colaboradores 
de modo a que 
estes tenham 
sempre 
conhecimento
s atualizados 

Formação e 
educação 

Positi-
vo 

Avaliação de Fornecedores em 
Práticas Laborais  
Informação disponível nas páginas 52 
a 55, e 106 a 110. 

Dimensão Produtos e Serviços  Dimensão Produtos e Serviços 

Informar os 
clientes sobre 
a utilização 
segura dos 
equipamentos 
e dos serviços 

Saúde e 
segurança dos 
clientes. 
Labeling dos 
produtos e 
serviços. 
Privacidade 
dos clientes. 

Incentivar a 
inclusão e 
literacia 
digital da 
população / 
Promover o 
conhecimen-
to, saúde e 
consumo 
responsável 
através das 
TIC 

Negati-
vo 

Saúde e Segurança do Cliente  
Informações sobre as fases do ciclo 
de vida em que são avaliados os 
produtos e serviços com a finalidade 
de promover a saúde e segurança dos 
clientes estão disponíveis nas páginas 
111 e 112. 

Ter uma 
informação 
correta e 
rigorosa sobre 
os produtos e 
serviços  

Labeling doa 
produtos e 
serviços. 
Comunicação 
de marketing. 

Rigor na 
informação 

Positi-
vo 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páginas 
30;4 a 
47, 111 a 
121; 126 
a 129 

   

Rotulagem de produtos e serviços 
As práticas adotadas pela 
organização para avaliar e manter a 
satisfação do cliente são descritas nas 
páginas 115 e 116. 

Ter 
informação 
sobre o 
encaminha-
mento correto 
dos 
equipamentos 
no final do seu 
ciclo de vida 

Ambiente - 
produtos e 
serviços 

Promover o 
conhecimen-
to, saúde e 
consumo 
responsável 
através das 
TIC / Promo-
ver a raciona-
lização do 
uso, a reuti-
lização e a 
reciclagem de 
equipamen-
tos e 
materiais 

Negati-
vo 

Ter oferta de 
serviços 
adaptados a 
todos os 
estratos da 
população 
independente- 
mente da sua 
localização 
geográfica, 
nível de 
rendimento, 
raça ou país de 
origem 

Comunidade 
local 

Incorporar 
eficiência 
social e 
ambiental na 
oferta 
comercial / 
Inovação em 
serviços e 
soluções 
ambiental e 
socialmente 
responsáveis/ 
Incentivar a 
inclusão e 
literacia 
digital da 
população 

Positi-
vo 

Dispor de 
canais de 
comunicação 
que permitam 
aos clientes 
dar sugestões, 
pedir 
esclarecimen-
tos ou mesmo 
reclamar 

Mecanismos 
de 
reclamações 

Rigor na 
informação / 
Ética e 
satisfação no 
relacionamen
-to 

Positi-
vo 

Dimensão Cidadania 

Páginas 
30;4 a 
47, 111 a 
121; 126 
a 129 

Dimensão Cidadania 

Dispor de 
ferramentas 
que 
promovam a 
segurança da 
utilização das 
TIC por parte 
das camadas 
de população 
mais 
vulneráveis: 
nomeadament
e os menores 
de idade 

Saúde e 
segurança 
clientes 

Rigor na 
informação / 
Incentivar a 
inclusão e 
literacia 
digital da 
população / 
Promover o 
conhecimen-
to, saúde e 
consumo 
responsável 
através das 
TIC / Inovação 
em serviços e 
soluções 
ambiental e 
socialmente 
responsáveis 

Negati-
vo 

Comunidades Locais 
Os princípios, cartas e políticas 
subscritas pela PTP defendem o 
desenvolvimento de uma relação de 
apoio à sociedade. 
Podem ser consultadas no site 
corporativo da PTP. 
O capítulo 5 deste relatório evidencia 
ainda iniciativas e o desempenho da 
PTP enquanto empresa cidadã, que 
contribui para o desenvolvimento e 
bem-estar da sociedade. 

Dar à 
população a 
possibilidade 

Saúde e 
segurança 
clientes 

Rigor na 
informação / 
Ética e 

Negati-
vo 
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de estar 
informada 
sobre 
radiações 
eletromagné-
ticas 

satisfação nos 
relacionamen
tos / Promo-
ver o conheci-
mento, saúde 
e consumo 
responsável 
através das 
TIC/ Incent-
ivar a inclusão 
e literacia 
digital 

Facilitar o 
conhecimento 
necessário 
para que os 
clientes 
possam fazer 
escolhas e 
utilizar os 
serviços de 
forma 
consciente e 
responsável 

Saúde e 
segurança 
clientes. 
Labeling dos 
produtos e 
serviços. 
Privacidade 
dos clientes. 

Promover o 
conheciment
o, saúde e 
consumo 
responsável 
através das 
TIC / Incen-
tivar a inclu-
são e literacia 
digital 

Negati-
vo 

Garantir a 
prestação de 
serviços de 
comunicação 
às entidades 
competentes 
em situações 
de 
emergência: 
catástrofes 
naturais, etc. 

Compliance 
Crescimento 
Sustentável 

Positi-
vo 

 

Manter um 
diálogo 
construtivo 
com os 
organismos 
representan-
tes dos 
interesses dos 
clientes e da 
sociedade 

Identificação 
da 
Materialidade 

Ética e 
satisfação nos 
relaciona-
mentos / 
Rigor na 
informação / 
Reforçar 
ligações a 
Universidades 
e outras 
entidades que 
contribuam 
para o 
conhecimen-
to /Dinamizar 
e participar 
em iniciativas 
de 
solidariedade 
social 

Positi-
vo 

  

     

Proporcionar 
conhecimento 
aos clientes e 
à população 
em geral para 
combater o 
cybercrime e 
promover uma 
utilização 
responsável 
das TIC 

Saúde e 
segurança 
clientes. 
Comunicação 
de marketing. 

Promover o 
conhecimen-
to, saúde e 
consumo 
responsável 
através das 
TIC / 
Incentivar a 
inclusão e 
literacia 
digital 

Negati-
vo 

Dispor de 
soluções de 
comunicação 
adaptadas a 
pessoas com 
necessidades 
especiais 

Comunidade 
local 

Incentivar a 
inclusão e 
literacia 
digital / 
Inovação em 
serviços e 
soluções 
ambiental e 
socialmente 
responsáveis 

Positi-
vo 

A justificação para a materialidade dos temas relevantes - que responde à alínea a) das DMA - encontra-se explicitada no tema Temas relevantes e materialidade, na página 32 deste relatório 

URL site corporativo da PTP: http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/ 
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Critérios GRI 
gerais 

Página Omissões 
Razões 

para 
omissões 

ISO 26000 (pág) 

Estratégia e análise  

G4-1 

10 
    4.7,6.2,7.4.2 

G4-2  13, 24 a 27, 38 e 39 

Perfil organizacional 

G4-3 2     

6.3.10,6.4.1,6.4.2,6.4.
3,6.4.4,6.4.5,6.8.5,7.8

,7.2 

G4-4  7     

G4-5 2     

G4-6  7     

G4-7 19     

G4-8 7     

G4-9 7, 8, 58     

G4-10 

88,89; Os trabalhadores que exercem funções em nome da PT, mas que 
não são da 

PT ainda não estão apurados na sua totalidade. 
    

G4-11  89     

G4-12 31, 122 a 125     

G4-13 19     

G4-14 

38,39, páginas 43 a 46 do RC disponível em 
http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/informacao-

financeira/RG_PTP_2014_P.PDF     

G4-15 15     

G4-16 15     

Aspetos materiais - Contornos e limites 

G4-17 5,7     

5.2,7.3.2,7.3.3,7.3.4 

G4-18 32,34     

G4-19 36     

G4-20 36     

G4-21 34     

G4-22 5     

G4-23 5     

Envolvimento de staleholders 

G4-24 30     

5.3 
G4-25 28     

G4-26 31,32,34     

G4-27 36     

Perfil do relatório 

G4-28 5     

7.5.3,7.6.2 
G4-29 5     

G4-30 5     

G4-31 2     
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G4-32 5, 134, 144     

G4-33 

A auditoria deste relatório envolve a Comissão Executiva e a Comissão de 
Auditoria, 

quer na seleção (para mitigar a hipótese de quaisquer conflitos de 
interesses), quer no 

acompanhamento dos trabalhos. 

    

GOVERNO DA SOCIEDADE 

G4-34 20     

6.2,7.4.3,7.7.5 

G4-35 

Informação disponível em 
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabili

dade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/  

    

G4-36 

Informação disponível em 
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabili

dade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/  

    

G4-37 18,23     

G4-38 

20     

G4-39 

20     

G4-40  

Os processos de nomeação dos órgãos de Governo mais elevados da 
sociedade estão 

descritos nos Estatutos da empresa. A expertise em Sustentabilidade é 
intrínseca à 

gestão diária e está incluída nos objetivos estratégicos da empresa. Os 
estatutos podem ser consultados em 

http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/empresa/estatutos_1912201
4.pdf     

G4-41 

17  
O código de ética contém orientações sobre conflitos de interesse e pode 

ser consultado em 
http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sust
entabilidade/sustentabilidade_corporativa/principios_cod_polit/Codigos

+e+Polit%C3%Adcas oi 100%   

G4-42 

Os papéis desempenhados pelo mais alto órgão de governança e pelos 
executivos seniores em matéria de sustentabilidade estão descritos no 

modelo de funcionamento da governança de sustentabilidade, que pode 
ser conhecido 

aqui:http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustent
abilidade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/ 

    

G4-43 

Os órgãos de Governo mais elevados tomam conhecimento formal das 
concretizações e dos desafios da sustentabilidade sempre que relevante 

e, no mínimo, 1 vez por ano. Os temas da sustentabilidade são temas 
incluídos habitualmente na agenda de trabalhos da Comissão Executiva     

G4-44 

Informação disponibilidade nos Estatutos da PTP em 
http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/empresa/estatutos_1912201

4.pdf 
    

file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour32
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour33
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour34
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour35
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour36
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour37
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour38
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour39
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour40
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour41
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour42
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour43
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!Gfour44


Índice remissivo GRI e ISO 26 000 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    136 

G4-45  

Os papéis desempenhados pelo mais alto órgão de governança e pelos 
executivos seniores em matéria de sustentabilidade estão descritos no 

modelo de funcionamento da governança de sustentabilidade, que pode 
ser conhecido aqui: 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabili
dade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/ 

As conclusões da consulta a stakeholders e a benchmarks, são a base de 
análise de cada Subcomité.     

G4-46 

38,39     

G4-47 

A frequência de análise dos riscos e oportunidades económicas, 
ambientais e sociais está associada ao funcionamento do modelo de 

governo para a sustentabilidade da PTP descrito em 
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabili

dade/sustentabilidade_corporativa/comite_sustentabilidade/     

G4-48 

23     

G4-49 

23     

G4-50  53     

G4-51 

Informação disponibilizada na Política de remuneração, incluída na 
página 164 do RC. Disponível em 

http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/informacao-
financeira/RG_PTP_2014_P.PDF 

    

G4-52 

Informação disponibilizada na Política de remuneração, incluída na 
página 164 do RC. Disponível em 

http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/informacao-
financeira/RG_PTP_2014_P.PDF 

    

G4-53 

A política de remuneração não contempla processos de consulta a 
stakheolders. Consulte a Política de remuneração na página 164 do RC. 
Disponível em http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/informacao-

financeira/RG_PTP_2014_P.PDF 

    

G4-54  21     

G4-55 Não se registaram aumentos     

Ética e integridade 

G4-56 17     

4.4,6.6.3 G4-57 30, 53     

G4-58 23,30, 108      

Critérios GRI específicos 

DMA e 
Indicadores 

        

CATEGORIA: ECONOMICA 

Aspeto material: Desempenho Económico 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EC1 58,60,61     

6.8.1,6.8.2,6.8.3,6.8.7
,6.8.9 

G4-EC2 48, 49, 58     
6.5.5 
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G4-EC3 

Paginas 92 e 93 do RC  
http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/informacao-

financeira/RG_PTP_2014_P.PDF     
6.8.7 

G4-EC4 

Páginas 74 e 108 do RC disponível em 
http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/informacao-

financeira/RG_PTP_2014_P.PDF     
x 

Aspeto material: Presença no Mercado  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EC5 103     

6.3.7,6.3.10,6.4.3,6.4.
4,6.8.1,6.8.2 

G4-EC6 

Não aplicável, dado que este relatório só se refere à atividade da PTP em 
Portugal      

6.4.3,6.8.1,6.8.2,6.8.5
,6.8.7 

Aspeto material: Impatos Económicos Indiretos 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-EC7 61,126,127 e 128     

6.3.9,6.8.1,6.8.2,6.8.7
,6.8.9 

G4-EC8 69     

6.3.9, 
6.6.6,6.6.7,6.7.8,6.8.1
,6.8.2,6.8.5,6.8.7,6.8.

9 

Aspeto material: Práticas de Procurement 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-EC9 58 a 61      
6.4.3,6.6.6,6.8.1,6.8.2

,6.8.7 

CATEGORIA: AMBIENTAL 

Aspeto material: Materiais  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EN1 62     6.5.4 

G4-EN2 62     6.5.4 

Aspeto material: Energia 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4 - DMA 
específica  130     

x 

G4-EN3 65     6.5.4 

G4-EN4 66     6.5.4 

G4-EN5 67     6.5.4 

G4-EN6 68     6,5,4, 6.5.5 

G4-EN7 68     6,5,4, 6.5.5 

Aspeto material: Água 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EN8 69     6.5.4 

G4-EN9 69     6.5.4 

G4-EN10 69     6.5.4 

Aspeto material: Biodiversidade 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 
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G4 - DMA 
específica 130     

x 

G4-EN11 77     6.5.6 

G4-EN12 77,78     6.5.6 

G4-EN13 79,8     6.5.6 

G4-EN14 

As operações da PT não afetam espécies integradas na Lista vermelha da 
IUCN e na listanacional de conservação das espécies     

6.5.6 

Aspeto material: Emissões 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4 - DMA 
específica  130     

x 

G4-EN15 70     6.5.5 

G4-EN16 70     6.5.5 

G4-EN17 71     6.5.5 

G4-EN18 72     6.5.5 

G4-EN19 73; As reduções foram alcançadas no scope 2 (eletricidade)     
6.5.5 

G4-EN20 73     6.5.3,6.5.5 

G4-EN21 73     6.5.3 

Aspeto material: Efluentes e Resíduos 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EN22 74     6.5.3, 6.5.4 

G4-EN23 74,75, 76     6.5.3 

G4-EN24 76     6.5.3 

G4-EN25 

O encaminhamento dos resíduos é feito pelos operadores certificados e 
contratados 

pela PT para a respetiva recolha e tratamento. O apuramento do destino 
dos resíduos 

perigosos está em processo de construção.     

6.5.3 

G4-EN26 74     6.5.3,6,5,4,6,5,6 

Aspeto material: Produtos e Serviços 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EN27 83,84     6.5.3,6.5.4,6.5.5,6.7.5 

G4-EN28 83,84     6.5.3,6.5.4,6.7.5 

Aspeto material: Cumprimento  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EN29 85     4.6 

Aspeto material: Transportes 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EN30 82     6.5.4,6.6.6 

Aspeto material: Global 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-EN31 85     6.5.1,6.5.2 

Aspeto material: Avaliação ambiental de fornecedores 

G4-DMA  130     6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7
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.5 

G4 - DMA 
específica  130     

x 

G4-EN32 86     6.3.5,6.6.6,7.3.1 

G4-EN33 86     6.3.5,6.6.6,7.3.1 

Aspeto material: Instrumentos de Resolução de Conflitos Ambientais 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4 - DMA 
específica  130     

  

G4-EN34 53     6.3.6 

CATEGORIA: SOCIAL 

SUB-CATEGORIA: PRÁTICAS LABORAIS E TRABALHO CONDIGNO 

Aspeto material:  Emprego  

G4-DMA  130     

6.4.1,6.4.2,6,7.3.1,7.4
.3,7.7.3,7.7.5 

G4 - DMA  130     x 

G4-LA1  91,92     6.4.3 

G4-LA2  93     6.4.4,6.8.7 

G4-LA3  94     6.4.4 

Aspeto material: Gestão das Relações Laborais  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-LA4  96     6.4.5 

Aspeto material: Segurança e Saúde Ocupacional 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4 - DMA  130     x 

G4-LA5 96     6.4.6 

G4-LA6  98     6.4.6,6.8.8 

G4-LA7  97     6.4.6,6.8.8 

G4-LA8  97     6.4.6 

Aspeto Material: Formação 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-LA9  99,1     6.4.7 

G4-LA10  98, 101     6.4.7, 6.8.5 

G4-LA11 101     6.4.7 

Aspeto Material: Diversidade e Igualdades de Oportunidades 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-LA12 88, 89 102,103, 104     
6.2.3,6.3.7,6.3.10,6.4.

3 

Aspeto Material: Igualdade de remuneração homem/mulher  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4 - DMA 
específica  130     

x 

G4-LA13 103     
6.3.7,6.3.10,6.4.3,6.4.

4 

Aspeto Material: avaliação de fornecedores em práticas laborais 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 
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G$ - DMA 
específica 130     

x 

G4-LA14  109, 110     6.3.5,6.4.3,6.6.6,7.3.1 

G4-LA15  109, 110     6.3.5,6.4.3,6.6.6,7.3.1 

Aspeto Material: instrumentos de resolução de conflitos laborais 

G4-DMA  130     

4.8,, 
6.3.1,6.3.2,6,7.3.1,7.4

.3,7.7.3,7.7.5 

G$ DMA 
específica  130     

x 

G4-LA16  53     6.3.6 

SUB-CATEGORIA: DIREITOS HUMANOS 

Aspeto Material: Investimento  

G4-DMA  130     

4.8,6,7.3.1,7.4.3,7.7.3
,7.7.5 

G4  DMA 
específica  130     

x 

G4-HR1  106     6.3.3,6.3.5,6.6.6 

G4-HR2  107     6.3.5 

Aspeto Material: não discriminação 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-HR3  108     
6.3.6,6.3.7,6.3.10,6.4.

3 

Aspeto Material: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-HR4  109 
    

6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.3.8
,6.3.10,6.4.5,6.6.6 

Aspeto Material: Trabalho Infantil 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-HR5  109     
6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.3.7

,6.3.10,6.6.6,6.8.4 

Aspeto Material: Trabalho Forçado 

G4-DMA  130       

G4-HR6  109     
6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.3.1

0,.6.6.6 

Aspeto Material: Práticas de Segurança 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-HR7  107     6.3.,6.3.5,6.6.6 

Aspeto Material: Direitos Indígenas 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-HR8  109     
6.3.4,6.3.6,6.3.7,6.3.8

,6.6.7,6.8.3 

MATERIAL ASPECT: ASSESSMENT 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-HR9 109; 110     6.3.3,6.3.4,6.3.5 

Aspeto Material: avaliação de Direitos Humanos nos Fornecedores 

G4-DMA  130     6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourLA14
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourLA15
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA24
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourLA16
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA25
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR1
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR2
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA26
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR3
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA27
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA27
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA27
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR4
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA28
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR5
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA29
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR6
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA30
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR7
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA31
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR8
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA32
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourHR9
file:///C:/Users/z857076/Documents/FACTOS%202015/RELATÓRIO%20SUSTENTABILIDADE%202014/PAGINAÇÃO%20INTERNA/Tabela%20GRI%20draft%20final%20_%20RS%20PT%20_%2008%2004%202015.xlsx%23RANGE!GfourDMA33


Índice remissivo GRI e ISO 26 000 

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE 2014………………………                    141 

.5 

G4-DMA 
Específica  130     

x 

G4-HR10 110     6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.6.6 

G4-HR11 109;110     6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.6.6 

Aspeto Material: Instrumentos de Resolução de Conflitos em Direitos Humanos  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-HR12  53     6.3.6 

SUB-CATEGORIA: SOCIEDADE 

Aspeto Material: Comunidades Locais  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-SO1 78 a 80;111 a 115     
6.3.9, 

6.5.1,6.5.2,6.5.3,6.8 

G4-SO2 78 a 80;111 a 115     6.3.9,6.5.3,6.8 

Aspeto Material: Anticorrupção 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-SO3 

Pagina 45 do RC disponível em 
http://conteudos.ptportugal.pt/Documents/informacao-

financeira/RG_PTP_2014_P.PDF     
6.6.1,6.6.2,6.6.3 

G4-SO4 

107, embora apenas refira que é formação em DH, e não em corrupção, 
como o indicador solicita     

6.6.1,6.6.2,6.6.3,6.6.6 

G4-SO5 

As situações de fraude identificadas encontram se a ser tratadas 
judicialmente  

    

6.6.1,6.6.2,6.6.3 

Aspeto Material: Políticas Públicas 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-SO6 A PT não efetua contribuições a partidos políticos     6.6.1,6.6.2,6.6.4 

Aspeto Material: Comportamento Anti concorrência 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-SO7 Ver se são abrangidos nos processos referidos na pagina 53     
6.6.1,6.6.2,6.6.5,6.6.7 

Aspeto material: Cumprimento  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-SO8 53,121      4.6 

Aspeto Material: Avaliação de Fornecedores em Assuntos relacionados com a Sociedade 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-SO9 

122     
6.3.5,6.6.1,6.6.2,6.6.6

,6.8.1,6.8.2,7.3.1 
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G4-SO10 

122     
6.3.5,6.6.1,6.6.2,6.6.6

,6.8.1,6.8.2,7.3.1 

Aspeto Material: Resolução de Situações Relacionadas com a Sociedade 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4 - DMA 
específica  130     

x 

G4-SO11 53     
6.3.6,6.6.1,6.6.2,6.8.1

,6.8.2 

SUB-CATEGORIA: RESPONSABILIDADE NOS PRODUTOS 

Aspeto Material: Segurança e Saúde no Cliente  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-PR1  111 a 113     
6.7.1,6.7.2,6.7.4,6.7.5

,6.8.8 

G4-PR2 121     
4,6.6.7.1,6.7.2,6.7.4,6

.7.5,6.8.8 

Aspeto Material: Rotulagem de Produtos e Serviços 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-DMA 
específica  130     

x 

G4-PR3  113; 116     

6.7.1,6.7.2,6.7.3,6.7.4
,6.7.5,6.7.9 

G4-PR4  121     

4.6,6.7.1,6.7.2,6.7.3,6
.7.4,6.7.5,6.7.9 

G4-PR5  115,116     6.7.1,6.7.2,6.7.6 

Aspeto Material: Comunicações de Marketing  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-PR6  116     x 

G4-PR7  121     4.6,6.7.1,6.7.2,6.7.3 

Aspeto Material: Privacidade de Clientes 

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-PR8 121     6.7.1,6.7.2,6.7.7 

Aspeto Material: Cumprimento  

G4-DMA  130     
6,7.3.1,7.4.3,7.7.3,7.7

.5 

G4-PR9 121     4.6,6.7.1,6.7.2,6.7.6 
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UNGC COP – critérios para o nível mais avançado da COP ( Communication on Progress) 
Critério Páginas de conteúdos e conteúdos no website 

Implementação dos 10 Princípios na estratégia e operações 

1 Descrição das principais funções e unidades de negócio 7 

2 Descrição da cadeia de valor 31,54,55 

Políticas de Gestão de Direitos Humanos e Procedimentos 
3 Descrição de Compromissos, Estratégias e Políticas 13,16,17,25 

Website corporativo  

4 Descrição dos sistemas de gestão 14 a 17, 22, 23 

5 Descrição de ferramentas de integração, avaliação e monitorização 52 a 55, 105 a 110 

Políticas de Gestão e Procedimentos Laborais 
6 Descrição de Compromissos, Estratégias e Políticas 13, 25, 26 

Website corporativo 

7 Descrição dos sistemas de gestão 14 a 17, 22, 23 

8 Descrição de ferramentas de integração, avaliação e monitorização 52 a 55, 88 a 104 

Políticas de Gestão e Procedimentos Ambientais 
9 Descrição de Compromissos, Estratégias e Políticas 13, 16, 17, 24 

Website corporativo 

10 Descrição dos sistemas de gestão 14 a 17, 22, 23, 48, 49 

11 Descrição de ferramentas de integração, avaliação e monitorização 54,55,62 a 88 

Políticas de Gestão e Procedimentos Anticorrupção 
12 Descrição de Compromissos, Estratégias e Políticas 13,16,17,24,25 

Website corporativo 

13 Descrição dos sistemas de gestão 14 a 17,22,23 

14 Descrição de ferramentas de integração, avaliação e monitorização 52 a 55 
Website corporativo 

Iniciativas para apoiar temas e objetivos das Nações Unidas 
15 Descrição da contribuição para os objetivos 24 a 27 e 130 

16 Descrição dos investimentos sociais estratégicos e filantrópicos 56,57,126 a 129 

17 Descrição das iniciativas de envolvimento em políticas públicas 15 

Liderança e Governança para a sustentabilidade 
18 Descrição de parcerias e ação coletiva 15, 18 

Website corporativo 

19 Descrição do compromisso do CEO 10,13, 24 a 27, 38 e 39 

20 Descrição do Board e da sua fiscalização 20 
Website corporativo 

21 Descrição do envolvimento com as partes interessadas 28,30,31,32,34,36 
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DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA SGS ICS DO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014 DA PT PORTUGAL, 
SGPS, S.A.  

AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PT PORTUGAL, SGPS, S.A.  

NATUREZA E ÂMBITO DA VERIFICAÇÃO 

Por solicitação de V.Exas. a SGS ICS efetuou a verificação independente do Relatório de Sustentabilidade 2014. O âmbito da 

verificação, baseada na metodologia da SGS de Verificação de Relatórios de Sustentabilidade, incluiu o texto, dados, gráficos 

e declarações contidos no relatório supra citado.  

RESPONSABILIDADE 

O Conselho de Administração da PT Portugal (adiante designada PT) é responsável pela informação disponibilizada e seus 

critérios de avaliação, bem como, pelos sistemas de recolha, agregação, validação e relato da mesma. A SGS ICS não foi 

envolvida na preparação de qualquer informação constante no Relatório de Sustentabilidade 2014.  

A responsabilidade da SGS ICS consiste na elaboração de um parecer sobre a adequação da informação, supra referida, 

baseado no protocolo de verificação independente que efetuámos, em relação ao âmbito e objetivo do compromisso da 

verificação, com a intenção de informar todos os stakeholders da PT. 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DA VERIFICAÇÃO 

O Grupo SGS desenvolveu um conjunto de protocolos para a verificação de relatórios de sustentabilidade (Sustainability 

Report Assurance) baseados nas melhores práticas providenciadas pelas Diretrizes para elaboração de Relatórios de 

Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), AA1000 Assurance Standard (2008) e International Standard on 

Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000). Os protocolos referidos diferenciam-se em níveis de verificação dependentes do 

histórico de elaboração de relatórios e capacidade da organização reportante. 

O Relatório de Sustentabilidade 2014 foi submetido a uma verificação com base na AA1000 Assurance Standard (2008), Tipo 

2, com um nível moderado de controlo para a: 

 avaliação da veracidade do conteúdo; 

 avaliação do conteúdo do relatório e sistemas de gestão de suporte segundo os Princípios da AccountAbility AA1000 

(2008);  

 avaliação do relatório segundo as Diretrizes da GRI para elaboração de Relatórios de Sustentabilidade G4 (2013). 

 

A verificação é constituída por uma combinação de pesquisa prévia, entrevistas com colaboradores relevantes, análise de 

registos e documentação e validação com entidades externas e/ou stakeholders, quando relevante. 

Dados diretamente provenientes de relatórios financeiros, objeto de certificação legal, não foram verificados à sua fonte no 

decurso da verificação. 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E COMPETÊNCIA 

O Grupo SGS é líder mundial em serviços de inspeção, testes e verificação, operando em mais de 140 países, 

disponibilizando serviços que incluem a certificação de serviços, de sistemas de gestão da qualidade, ambiente e social, e 

auditorias sobre aspetos éticos, bem como verificação de relatórios ambientais, sociais e de sustentabilidade. A SGS ICS 

afirma a sua independência face a favorecimentos, influências e conflitos de interesse relacionados com a PT. 
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DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA SGS ICS DO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014 DA PT PORTUGAL, 
SGPS, S.A.  

AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PT PORTUGAL, SGPS, S.A.  

NATUREZA E ÂMBITO DA VERIFICAÇÃO 

Por solicitação de V.Exas. a SGS ICS efetuou a verificação independente do Relatório de Sustentabilidade 2014. O âmbito 

da verificação, baseada na metodologia da SGS de Verificação de Relatórios de Sustentabilidade, incluiu o texto, dados, 

gráficos e declarações contidos no relatório supra citado.  

RESPONSABILIDADE 

O Conselho de Administração da PT Portugal (adiante designada PT) é responsável pela informação disponibilizada e seus 

critérios de avaliação, bem como, pelos sistemas de recolha, agregação, validação e relato da mesma. A SGS ICS não foi 

envolvida na preparação de qualquer informação constante no Relatório de Sustentabilidade 2014.  

A responsabilidade da SGS ICS consiste na elaboração de um parecer sobre a adequação da informação, supra referida, 

baseado no protocolo de verificação independente que efetuámos, em relação ao âmbito e objetivo do compromisso da 

verificação, com a intenção de informar todos os stakeholders da PT. 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DA VERIFICAÇÃO 

O Grupo SGS desenvolveu um conjunto de protocolos para a verificação de relatórios de sustentabilidade (Sustainability 

Report Assurance) baseados nas melhores práticas providenciadas pelas Diretrizes para elaboração de Relatórios de 

Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), AA1000 Assurance Standard (2008) e International Standard on 

Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000). Os protocolos referidos diferenciam-se em níveis de verificação dependentes 

do histórico de elaboração de relatórios e capacidade da organização reportante. 

O Relatório de Sustentabilidade 2014 foi submetido a uma verificação com base na AA1000 Assurance Standard (2008), 

Tipo 2, com um nível moderado de controlo para a: 

 avaliação da veracidade do conteúdo; 

 avaliação do conteúdo do relatório e sistemas de gestão de suporte segundo os Princípios da AccountAbility 

AA1000 (2008);  

 avaliação do relatório segundo as Diretrizes da GRI para elaboração de Relatórios de Sustentabilidade G4 (2013). 

 

A verificação é constituída por uma combinação de pesquisa prévia, entrevistas com colaboradores relevantes, análise 

de registos e documentação e validação com entidades externas e/ou stakeholders, quando relevante. 

Dados diretamente provenientes de relatórios financeiros, objeto de certificação legal, não foram verificados à sua fonte 

no decurso da verificação. 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E COMPETÊNCIA 

O Grupo SGS é líder mundial em serviços de inspeção, testes e verificação, operando em mais de 140 países, 

disponibilizando serviços que incluem a certificação de serviços, de sistemas de gestão da qualidade, ambiente e social, e 

auditorias sobre aspetos éticos, bem como verificação de relatórios ambientais, sociais e de sustentabilidade. A SGS ICS 

afirma a sua independência face a favorecimentos, influências e conflitos de interesse relacionados com a PT. 

iços de inspeção, testes e verificação, operando em mais de 140 países, disponibilizando serviços que incluem a 

certificação de serviços, de sistemas de gestão da qualidade, ambiente e social, e auditorias sobre aspetos éticos, bem 

como verificação de relatórios ambientais, sociais e de sustentabilidade. A SGS ICS afirma a sua independência face a 

favorecimentos, influências e conflitos de interesse relacionados com a PT. 

 

A equipa de verificação foi constituída com base no seu conhecimento, experiência e qualificação para a verificação 

proposta, compreendendo auditores registados nos Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA), 

International Register of Certified Auditors (IRCA), Social AccountAbility International (SAI) e Verificadores EMAS. A 

equipa de verificação detém qualificações de auditores coordenadores para realização de auditorias de certificação a 

sistemas de gestão da qualidade ISO 9001, gestão ambiental ISO 14001, gestão da segurança e saúde no trabalho OHSAS 

18001 e gestão da responsabilidade social SA8000. 

CONCLUSÕES DA VERIFICAÇÃO 

Com base na metodologia descrita e no trabalho efetuado, é nosso parecer que a informação e os dados contidos no 

relatório verificado são exatos, abrangentes, fiáveis e providenciam uma representação apropriada das atividades da PT 

no decurso do período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2014.  

A equipa de verificação considera que o Relatório de Sustentabilidade 2014 pode ser utilizado pelos stakeholders da PT. 

PRINCÍPIOS DA ACCOUNTABILITY AA1000 (2008) – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Na nossa opinião o Relatório de Sustentabilidade 2014 da PT demonstra um forte compromisso com os Princípios da 

AccountAbility AA1000, Inclusão, Materialidade e Resposta, conforme conclusões abaixo: 

Inclusão - O Relatório de Sustentabilidade 2014 reflete o compromisso da PT com o princípio da inclusão. Encontram-se 

definidas e implementadas as metodologias para identificação, diálogo, envolvimento e participação dos stakeholders, 

de forma a conhecer as suas preocupações, expectativas e identificar temas relevantes para a prossecução de um 

desenvolvimento sustentável. 

Materialidade – A matriz de materialidade foi atualizada, de forma a determinar os temas com maior relevância, no ano 

de reporte, para o modelo de gestão sustentável da PT, considerando a sua importância para a criação de valor e para os 

principais stakeholders. A análise da relevância da materialidade foi enquadrada com a estratégia de sustentabilidade 

estabelecida pela PT para o triénio 2012-2014. 

Resposta - A PT tem os mecanismos necessários para planear, desenvolver, avaliar e comunicar as suas respostas face às 

necessidades e expectativas dos seus stakeholders. Este compromisso foi reforçado através das orientações de gestão e 

objetivos de sustentabilidade assumidos no triénio 2012-2014. 

DIRETRIZES DA GLOBAL REPORTING INITIATIVE G4 (2013) – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Na nossa opinião o Relatório de Sustentabilidade 2014 da PT foi elaborado de acordo com a Opção “Comprehensive” das 

Diretrizes da GRI G4 (2013) satisfazendo as suas exigências de conteúdo e qualidade. Com base na verificação realizada 

foram identificadas áreas de progresso, face a relatórios anteriores, bem como áreas de melhoria que possibilitam o 

reforço do contexto de sustentabilidade da PT. As observações identificadas foram incluídas no Relatório de Gestão 

Interno dirigido ao Conselho de Administração da PT. 

Em representação da SGS ICS 

 

 

                 Isabel Berger                  Patrícia Pereira 

 

                            Direção de Certificação 

Lisboa, 12 de maio de 2015 
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