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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. PERFIL DO RELATÓRIO 

A elaboração deste relatório obedece aos critérios a seguir descritos. 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE - GRI 
Este relatório apresenta conteúdos padrão das diretrizes da Global Reporting Iniciative (GRI) para relato de 

sustentabilidade. A informação sobre cada um dos temas G4, é abordada, compilada e analisada conforme as 

orientações de gestão GRI, sempre que aplicáveis à atividade da organização.  

PERÍODO DE INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA e ÂMBITO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
O relatório contém dados relativos à atividade da PT Portugal durante o ano de 2015. A PT Portugal publica anualmente 

o relatório de sustentabilidade empresarial considerado a par do Relatório & Contas Consolidadas do Grupo Altice e da 

MEO, onde estão espelhadas as contas, as demonstrações financeiras e o governo da sociedade. A anterior publicação 

do Relatório de Sustentabilidade refere-se ao ano de 2014. 

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. 
 
CRITÉRIOS UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DOS DADOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS 
Os dados apresentados têm origem nos sistemas de informação da PT Portugal e têm por base a legislação do direito 

do trabalho e do ambiente, os princípios de conduta adotados pela empresa e os 10 princípios do Pacto Global das 

Nações Unidas. Os princípios, politicas e estratégias da empresa encontram-se referenciadas neste relatório e o seu 

detalhe pode ser encontrado em https://www.telecom.pt/pt-pt/sustentabilidade/Paginas/sustentabilidade.aspx. Os 

dados apresentados ao longo do relatório evidenciam a evolução do desempenho em cada tema comparando, sempre 

que possível, os dados do ano de 2015 com os dados do ano de 2014. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telecom.pt/pt-pt/sustentabilidade/Paginas/sustentabilidade.aspx
mailto:sustentabilidade@telecom.pt
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1.2. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

 

Caro leitor, 

A PT Portugal faz parte do grupo Altice, um grupo internacional de telecomunicações e multimédia com presença em 

15 territórios. Um grupo com uma forte capacidade de criar sinergias tecnológicas e financeiras nos mercados onde 

atua, mas também de inovar e criar valor para os stakeholders de todas as suas operações. 

Presente na vida da maioria dos portugueses, a PT Portugal tem, não só um papel relevante na dinamização da 

economia portuguesa, mas também na preservação do equilíbrio ambiental, na educação e na acessibilidade à saúde.  

Acreditamos na inovação como fator fundamental de diferenciação no mercado e de sustentabilidade futura e 

direcionamos as nossas competências para o desenvolvimento das soluções que mais se adequam às necessidades e 

exigências de cada cliente.  

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 está hoje mais ágil, mais eficiente, mais competitiva, apostada em transformar desafios em oportunidades e 

focada no desenvolvimento de novos projetos que nos motivam a continuar a dar o melhor de nós aos nossos clientes e 

ao país.  

O nosso compromisso continua a ser com Portugal. Vamos manter o nosso foco na promoção de emprego, no 

desenvolvimento do país, dos portugueses e das empresas portuguesas e vamos reforçar a nossa aposta na inovação e 

na entrega de uma experiência ímpar ao cliente. 

Queremos liderar o desenvolvimento de novas soluções e tecnologias na área das TIC e transformar o conhecimento 

em vantagens competitivas para o grupo que tem um objetivo sustentável de crescimento e, obviamente, para os 

nossos clientes e parceiros. 

Na PT Portugal, o investimento e a inovação são determinantes para a qualidade e experiência ímpares das soluções 

que oferecemos aos nossos clientes e a todos os portugueses, consolidando o nosso papel de líder e de referência em 

Portugal. É este o nosso foco e é este o nosso caminho. 

Recentemente, anunciámos que vamos continuar a investir com o objetivo de levar fibra ótica a mais 3 milhões de lares 

e empresas nos próximos 5 anos. O projeto irá traduzir-se na consolidação da maior e mais moderna rede de fibra ótica 

em Portugal, ao mesmo tempo que se repercutirá no desenvolvimento da economia local e nacional, pelo investimento 

no país e pela criação de mais postos de trabalho. 

Lideramos os desenvolvimentos mundiais de tecnologia NG-PON, tendo já realizado a primeira ligação a 10Gbps 

simétricos, sobre a atual rede de fibra, que permitirá fazer evoluir a atual velocidade de acesso para velocidades 16 a 32 

vezes mais rápidas que as existentes hoje em dia.  

E, através da Altice Labs, com sede em Portugal, vamos marcar a agenda de inovação do grupo exportar inovação 

portuguesa para todo o mundo. 
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A nossa ambição é tornar Portugal no primeiro país a oferecer tecnologia 100 % de fibra a todos os portugueses nas 

suas casas e nas suas empresas garantindo-lhes o acesso a uma oferta de serviços convergente, de qualidade superior e 

competitiva. 

Vamos continuar a ser um motor de desenvolvimento e de progresso da sociedade e do país e vamos continuar a dar o 

nosso melhor contributo para uma sociedade mais informada, mais esclarecida, mais crítica e mais exigente. 

Este relatório apresenta conteúdos padrão das diretrizes da Global Reporting Iniciative (GRI) para relato de 

sustentabilidade, sendo abordada informação sobre cada um dos temas G4, compilada e analisada conforme as 

orientações de gestão GRI, sempre que aplicáveis à atividade da organização. Trata-se de um espaço de reflexão, 

transparência e partilha dos impactos da nossa atividade na economia, no ambiente e na sociedade. A todos os que, 

connosco, têm percorrido este caminho, deixo o meu agradecimento e com eles partilho a síntese da evolução e dos 

resultados atingidos no último ano. 
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1.3. A PT PORTUGAL 

 

1.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

No seguimento da alteração na estrutura acionista, em julho de 2015, foi apresentada a nova macroestrutura da PT 

Portugal, que veio reforçar o enfoque funcional da organização do grupo das várias empresas em detrimento de uma 

organização por empresa.  

O setor das telecomunicações tem assistido a uma mudança significativa na alocação da receita, impulsionada 

principalmente pela expansão das aplicações móveis e dos serviços baseados na internet. À semelhança do que tem 

vindo a acontecer nos últimos anos, as receitas totais do mercado de telecomunicações registaram uma queda em 

2015, fruto essencialmente do elevado grau de competitividade dos operadores, tendo a MEO mantido a sua posição 

de liderança no mercado com uma quota de 43,5 pontos percentuais, segundo informações divulgadas pela ANACOM. 

 

A PT Portugal é uma empresa prestadora de serviços telecomunicações e multimédia sediada em Portugal, cuja 

atividade depende da rede de parcerias e compromissos estabelecidos com o acionista, 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 PT Portugal 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. 

 

 

Receitas Operacionais * (milhões de euros) 

Segmento de Cliente 2014 2015 Variação 14/15

Consumo fixo 699,2 696,7 (0,4%)

Consumo móvel 627,5 581,7 (7,3%)

Empresas fixo 493,6 448,2 (9,2%)

Empresas móvel 222,9 214,7 (3,7%)

Outros 489,9 406,1 (17,1%)

Total 2.533,0 2.347,4 (7,3%)

* As receitas operacionais incluem os serviços prestados, as vendas e os rendimentos suplementares incluídos nos outros rendimentos e ganhos.
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1.3.2. MARCOS DE 2015 

O ano de 2015 foi assinalado por mudanças, mas o compromisso com o investimento, a qualidade de serviço ao cliente, 

a responsabilidade social e a inovação foi uma constante. Segue um resumo dos principais momentos e desafios que 

marcaram o ano na PT Portugal. 

 

PT Portugal faz primeira ligação mundial a um terabit 

por segundo. Numa parceria com a Alcatel-Lucent, a PT 

Portugal foi protagonista de uma sessão pioneira a 

nível mundial, ao garantir a primeira ligação a um 

terabit por segundo (1Tb/s) sobre uma rede de fibra 

ótica em pleno funcionamento. A demonstração está 

enquadrada na estratégia da empresa de simplificação 

da rede de transporte ótico e da sua evolução para 

uma rede multisserviços, pretendendo-se dotar a rede 

ótica de inteligência. 

 

Lançamento das novas lojas online. Os clientes podem 

aderir a um dos serviços do portefólio PT, num canal 

acessível 24 horas por dia, de forma simples e segura, 

sem se deslocarem a uma loja e sem efetuarem 

qualquer contacto telefónico. Melhorar a experiência 

do cliente no processo de adesão e de compra nas 

lojas online tem sido uma preocupação deste canal. O 

objetivo é que o cliente possa fazer as suas compras 

em qualquer momento, em qualquer lugar e a partir de 

qualquer dispositivo. 

Primeira consulta de oftalmologia à distância. Com o 

novo TELEYE foi possível estabelecer a ligação entre 

São Tomé e Príncipe e Portugal e realizar consultas de 

oftalmologia remotamente. A solução, pioneira de 

telemedicina, assente na plataforma Medigraf da Altice 

Labs (ex-PT Inovação) permite fazer o rastreio e 

diagnóstico de patologias num país onde não existem 

médicos da especialidade, permitindo fazer um exame 

completo à distância.  

 

PT lança programa para digitalizar empresas 

portuguesas, com o objetivo de apoiar a digitalização 

do tecido empresarial português, disponibilizando às 

microempresas, PME e público em geral, as 

ferramentas necessárias para a criação de uma 

presença digital eficaz e sustentável. O projeto é 

composto por três iniciativas estruturantes em curso: o 

SAPO BIZ, a Academia SAPO e a formação em 

Consultores Digitais. 

Implementação de uma nova Área de Cliente com 

inclusão de novas funcionalidades: disponibilização 

mais visível dos dados para adesão ao MEO Go e da 

possibilidade de ativação de pacotes de internet 

móvel; possibilidade de colocação de sugestões de e-

mail na adesão à fatura eletrónica; ecrã de informação 

da alteração da password e nome de rede Wi-Fi; 

informação sobre a tecnologia de acesso do cliente e 

simplificação da app para clientes empresariais. 

Certificação da MEO pelo Ministério da Solidariedade, 

Emprego e Segurança Social, através da Direção-Geral 

do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), pelo 

modelo de formação e certificação de competências 

implementado nos centros de Torres Novas, Funchal e 

Ponta Delgada da PT Portugal, nos últimos quatro anos. 

Este modelo de formação e certificação revelou ser dos 

mais ambiciosos ao nível europeu no setor das 

telecomunicações. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ept.telecom.pt/Empresa/EmFoco/Noticias/2015/Pages/SAPO_BIZ_Academia_SAPO_Consultores_Digitais.aspx
http://ept.telecom.pt/Empresa/EmFoco/Noticias/2015/Pages/SAPO_BIZ_Academia_SAPO_Consultores_Digitais.aspx
http://ept.telecom.pt/Empresa/EmFoco/Noticias/2015/Pages/SAPO_BIZ_Academia_SAPO_Consultores_Digitais.aspx
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Data Center PT da Covilhã reconhecido com 

certificação ISO20000 e ISO27001. Os serviços de 

Cloud e Data Center voltaram a ser reconhecidos pela 

British Standards Institution com as certificações ISO 

20000 e ISO 27001 pela utilização das melhores 

práticas na prestação destes serviços. A renovação das 

certificações reflete a estratégia da PT Portugal na 

adoção das melhores práticas de governação de TI, 

pela formalização de processos que garantem a 

qualidade na entrega de serviço e o investimento da 

empresa em recursos humanos especializados em 

segurança de informação, em segurança lógica e física 

de infraestruturas, em plataformas e sistemas de 

suporte às operações e aos serviços que presta.  

 

 

MEO tem a melhor internet móvel do país. De acordo 

com o Estudo ANACOM "Sistema de móveis GSM, 

UMTS e LTE - Portugal Continental", o MEO foi 

reconhecido como a operadora com o melhor serviço 

de internet móvel em Portugal em cobertura, 

acessibilidade, navegação na internet, velocidade 

média e latência de transmissão de dados. Nos dados 

móveis, posiciona-se como a operadora com o melhor 

desempenho na acessibilidade ao serviço de dados. De 

acordo com o estudo, a MEO é a operadora móvel que 

regista a melhor velocidade média de transferência de 

dados, possibilitando aos seus clientes uma experiência 

de utilização de internet móvel muito semelhante 

àquela que experienciam em sua casa. 

 

O apoio da PT Portugal, através da Fundação PT, no projeto “Todos Podem Ler” impacta diretamente em três áreas 

prioritárias: a Educação, visando a aprendizagem e a obtenção de melhores resultados escolares dos alunos com 

necessidades educativas especiais; a Saúde, contribuindo para o bem-estar social e psicológico destes alunos; e a 

Acessibilidade Digital, uma vez que se trata de um conjunto de soluções tecnológicas que garantem o acesso às 

comunicações e potenciam a literacia digital, nomeadamente o PT Grid 2 ou o PT Magic Keyboard. 

Smart-Cities. Estamos num mundo que se organiza cada vez mais em espaços geográficos muito concentrados e com 

um enorme crescimento de dados, mais de 15 Petabytes de informação, por dia.   Os dados devem ser encarados como 

uma fonte para prever e antecipar necessidades futuras, sendo o maior desafio do conceito de cidades inteligentes, 

dar-lhes coerência e consistência. A PT quer ser um parceiro ativo, centrado em criar boas infraestruturas e em garantir 

que há um ambiente propício à criação de ecossistemas que respondam aos desafios. 
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1.3.3. PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

SUSTENTABILIDADE   

 Datacloud Awards 2015, na categoria de Datacenter Sustainability – FINALIST. 

INOVAÇÃO   

 Mobile World Congress 2015, na categoria Best TV App – FINALIST 

 TADHack Global , na categoria "Programming for Telecommunications applications" 

 Learning Awards , na categoria On boarding Programme of the Year – FINALIST 

 Telecoms.com Awards, na categoria Connecting the Unconnected – FINALIST 

CORPORATE 

 DCS Awards 2015, na categoria Datacenter International Design/Build Supplier of the Year 

CUSTOMER EXPERIENCE 

 Product of the Year 2015, na categoria Quintuple-play Packs 

 Product of the Year 2015, na categoria Multiplatform TV VideoClub 

 Product of the Year 2015, na categoria TV Games in a cloud platform 

 Product of the Year 2015, na categoria More innovative way to access the Mobile Internet 

 Exame Informática Awards, na categoria Best TV service voted by subscribers of the publication and subscribers 

of the operators 

 TIC.GOV – MAI, na categoria "Integrated Governance of ICT" 

 ANACOM Study mobile system GSM, UMTS and LTE - Portugal Continental, na categoria MEO has the best mobile 

internet in the country 

 ANACOM Study mobile system GSM, UMTS and LTE - Portugal Continental, na categoria The operator with the 

best performance in the accessibility to the data service 

 ANACOM Study mobile system GSM, UMTS and LTE - Portugal Continental, na categoria Best average speed data 

transfer 

 ANACOM Study mobile system GSM, UMTS and LTE - Portugal Continental, na categoria Best performance in 

Internet browsing 

 ANACOM Study mobile system GSM, UMTS and LTE - Portugal Continental, na categoria Best performer in latency 

 ACEPI Navegantes XXI Awards, na categoria Best Site.pt 

 Call Center Trophy, na categoria Quality of Service on Telephone Answering with 50+ positions - Meo 1696 

 2015 Trusted Brands - Seleções Reader's Digest, na categoria Mobile Network Operator 

 2015 Trusted Brands - Seleções Reader's Digest, na categoria Internet Service 

MARKETING & ADVERTISING 

 Superbrands 2015, na categoria Brand of Excellence 

 Publivaga Study  - Marktest, na categoria Most remembered brand, in advertising terms, in the industry 

 The Communication Effectiveness Awards, na categoria Telecommunications and Media - BRONZE 

 The Communication Effectiveness Awards, na categoria Creative Use of Media - SILVER 

 SAPO Awards, na categoria Entertainment and Shows – BRONZE 

 Superbrands 2015, Brand of Excellence 
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1.3.4. METAS E COMPROMISSOS 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Ambientais

Descrição Objetivo Triénio 2015-2017 2014 2015 Variação

Consumo de energia (GJ)

Redes: -7%
Data centers: +5%

Áreas administrativas: -2%

1.055.655
150.725
173.706

1.064.856
161.793
143.703

1%
7%

-17%

Consumo de Combustível (GJ) -1% 221.613 196.181 -11%

Consumo de Água (m3) -10% 254.405 247.762 -3%

Segmentação e  Encaminhamento 
adequado da Segregação de Resíduos

Segmentação e 
Encaminhamento 

de 100% de resíduos perigosos
100% 100% -

Scope 1 - Emissões de CO2 devido 
consumo combustível (tCO2) 

-1% 16.201 14.340 -11%

Scope 2 – Emissões de CO2 devido 
consumo eletricidade (tCO2) 

-6% 176.421 174.604 -1%

Indicadores Sociais

Descrição Objetivo Triénio 2015-2017 2014 2015 Variação

Formação comportamental e técnica 100%  colaboradores 100% 100% -

Horário de trabalho flexível Acima dos 75% 78% 82% + 4 pp

Igualdade de género
Alinhamento % mulheres em 

cargos gestão com a % de 
mulheres na empresa

0.9 pp 0.8 pp - 0.1 pp

Saúde e Segurança no trabalho
Redução em 3% dos acidentes de 

trabalho na PTP
126

acidentes
110

acidentes
- 12%

Indicadores Fornecedores

Descrição Objetivo Triénio 2015-2017 2014 2015 Variação

Adesão ao código de Responsabilidade 
Social

100% novos fornecedores 100% 100% -

Identificação de matérias primas nos 
equipamentos adquiridos

0 matérias primas oriundas de 
zonas de conflito

0 0 -

Identificação do nível de ruido nos 
equipamentos adquiridos

100% equipamentos 100% 100% -

Identificação das radiações 
eletromagnéticas nos equipamentos 

adquiridos
100% equipamentos 100% 100% -
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2. GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

2.1. PRINCÍPIOS, CÓDIGOS E POLÍTICAS 

Na ótica da PT Portugal ser, pensar, decidir e agir de forma sustentável requer um processo de relacionamento, 

negociação e integração construtiva entre todos os agentes, com base em princípios que respeitem o equilíbrio entre o 

sucesso empresarial, o meio ambiente e as expetativas das partes interessadas.  

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

divulgados através dos meios de comunicação existentes com cada stakeholder e a sua aplicação é verificada pela área de 

auditoria interna e sustentabilidade. 

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

responsabilidade social corporativa preconizados por organizações nacionais e internacionais, relacionados com ética nos 

negócios, respeito e preservação ambiental, direitos humanos e laborais, instrumentos anticorrupção e inclusão social. A 

compreensão e a adoção destes princípios constituem um desafio permanente, que exige envolvimento, monitorização e 

feedback entre os representantes de toda a cadeia de valor. 

Os códigos de conduta e as Políticas em vigor na PT Portugal integram os princípios e as boas práticas preconizadas pelas 

organizações de que faz parte e estão em conformidade com a legislação vigente. Podem ser consultados no website e 

intranet corporativos. 

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.  

Em síntese, os códigos de ética e de conduta preveem o total alinhamento com toda a legislação e regulamentos legais em 

vigor, quer sejam nacionais ou europeus, sendo extensíveis à cadeia de valor da empresa. 
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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 de Gestão 
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 
 

 Princípio 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 estão descritos no website 

corporativo da empresa em https://www.telecom.pt/pt-pt/sustentabilidade/Paginas/sustentabilidade.aspx 

 

Qualquer violação aos códigos de conduta, aos 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. 

 

2.2. ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 

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

trabalham, aprendem, gerem o seu quotidiano 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 podem proporcionar novos clientes e novos negócios para as 

empresas do setor, por outro, 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 ao 

acesso à saúde, contribuindo para reduzir o consumo de recursos, melhorando a eficiência económica e ambiental e 

aproximando as pessoas. 

https://www.telecom.pt/pt-pt/sustentabilidade/Paginas/sustentabilidade.aspx
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A PT Portugal 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 PT Portugal é um exercício diário que tem como objetivos apoiar a estratégia global da empresa, criar 

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

 

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 

 

A estratégia do triénio valoriza a influência sobre a cadeia de valor, em três dimensões – Valores, Meio Ambiente e 

Sociedade: 

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 

 

 

 

 

 

 

    Incentivar colaboradores, clientes e fornecedores a adotarem comportamentos socialmente responsáveis 
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2.3. ECOSSISTEMA DE PARCERIAS  

Os temas de sustentabilidade e/ou de responsabilidade social corporativa colocados na agenda das organizações nacionais 

e internacionais merecem, não só, a participação ativa da PT Portugal na sua discussão, estudo e promoção, como 

também, a sua avaliação e interpretação pela área 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 pelas unidades de negócio da PT Portugal. 

ORGANIZAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS ONDE A PT PORTUGAL 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)   √ √ √ √ 

ICT Industry Coalition for Child 
Protection (Online Safety) 

    √  √    

EU  Working Group – Women In ICT   √ √   

EU WG – Energy Efficiency  √     

 

2.4. MATERIALIDADE 

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

PT Portugal identifica periodicamente os grupos de públicos a que está mais exposta, hierarquiza-os 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 PT Portugal é realizada 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 
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A PT Portugal 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 

 

 

A atividade da PT Portugal depende da rede de parcerias e compromissos estabelecidos com os stakeholders, pelo que o 

alinhamento ético, ambiental e social entre todas as entidades envolvidas na cadeia de valor constitui 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. 

Os canais de comunicação disponibilizados pela empresa são o meio privilegiado de diálogo e envolvimento com cada 

público. A relação de proximidade que a PT Portugal tem construído, através destes canais, tem permitido antecipar 

soluções, mitigando possíveis impactes negativos, na medida em que contribui para 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 

Clientes 
Contact Centers, Área de Cliente, Rede de Lojas e Agentes, Estudos de 
mercado, Campanhas de Marketing, Canais de reclamações e sugestões, 
Provedoria do Cliente, Canais de participação de práticas indevidas. 

 

Colaboradores 
Código de Ética, Diálogo Social, Canais de participação de práticas 
indevidas, Portal do Colaborador, Inquéritos, Acordo de Empresa, Intranet 
Corporativa, Auditorias, 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, Benchmarkings internacionais. 

Comunidade Académica e 
Científica 

Protocolos de cooperação, Participação em grupos de trabalho, Partilha de 
conhecimento, Observatórios. 

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

Analistas de 

Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) 

Relatórios periódicos, Reuniões face-to-face, Participação em consultas de 

mercado, Canais de participação de práticas indevidas.  

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

 

Concorrência 
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 Corporativo, Canais de comunicação telefónica e online, Canal de 
participação de práticas indevidas. 

 

Para além destes canais, no website corporativo pode igualmente ser consultada informação relevante para as partes 

interessadas, bem como os relatórios de sustentabilidade. 

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, tendo em conta o modelo abaixo: 
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MODELO DE ANÁLISE DA MATERIALIDADE 

 

Em 2015 foi efetuado um trabalho de revisão dos temas considerados materiais por parte da organização, no sentido de 

atualizar as questões consideradas críticas e de confirmar se a estratégia de sustentabilidade adotada continuava a dar 

resposta aos mesmos.  

Em 2014, os temas materiais foram identificados com base nas diretrizes G4 do GRI, nos standards internacionais e 

nacionais subscritos pela PT Portugal, nos benchmarks do setor de telecomunicações e na auscultação a todas as partes 

interessadas, nomeadamente colaboradores, fornecedores, analistas, clientes, ONG’s e gestão da empresa, tendo em 

consideração temas como a economia, ética, ambiente, direitos humanos, práticas laborais, produtos e serviços e 

cidadania. Tendo, em 2015, sido confirmados como materiais os temas identificados no ano de 2014, concluímos que a 

estratégia de sustentabilidade continua adequada. 

TEMAS MATERIAIS 

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 Portugal e 

para os seus stakeholders estratégicos.  

Matriz de materialidade dos temas de Sustentabilidade 

 

A identificação dos temas
materiais resulta de um
conjunto de análises
externas e internas

Identificação dos limites
para cada tema

Análise da significância
dos impactos para a
empresa

Análise da significância
dos impactos 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
uma das entidades da
cadeia de valor

IDENTIFICAÇÃO SELEÇÃO VALIDAÇÃO

Contexto de 
Sustentabilidade

Materialidade Abrangência

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Risco Reduzido

Ri
sc

o 
Re

du
zi

do

Risco Elevado

Ri
sc

o 
El

ev
ad

o
St

ak
eh

ol
de

rs

PTP

.

..
.

. . .

.

.
.

.

...

.

.

..

.

.
.

.
. A

B

D

C
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Os temas de sustentabilidade integrados no quadrante A traduzem os aspetos que são, simultaneamente, relevantes para 

a PT Portugal e mais críticos na ótica das partes interessadas, que serão desenvolvidos, com detalhe, ao longo deste 

relatório, de modo a evidenciar a visão estratégica, o seu desempenho e as perspetivas para o futuro.  

Temas de elevada criticidade para PTP e Stakeholders Capítulo do Relatório onde os temas são endereçados 

1. Oferta de serviços adaptados a todos os estratos da 
população 

Cap. 5.7 Cidadania corporativa 
Cap. 7 Inovação 

2. Informação técnica e legal sobre os produtos / serviços 
Cap. 3.2 Integridade e ética na governação  
Cap. 5.5 Responsabilidade pelos produtos 

3. Informação sobre a utilização segura dos 
equipamentos/ serviços 

Cap. 3.2 Integridade e ética na governação  
Cap. 5.5 Responsabilidade pelos produtos 

4. Canais de participação de práticas indevidas  Cap. 3.2 Integridade e ética na governação  

5. Respeito pelo meio ambiente  Cap. 6 Dimensão ambiental 

6. Preços dos produtos / serviços comercializados Cap. 7 Inovação 

7. Compras a fornecedores Cap. 4.3 Impactos da empresa nos stakeholders 

Cap. 8 Gestão de fornecedores 

8. Comunicação institucional clara e rigorosa  
Cap. 3.2 Integridade e ética na governação  
Cap. 5.5 Responsabilidade pelos produtos 

9. Informação sobre utilização responsável das TIC e 
combate ao cybercrime 

Cap. 5.6 Segurança digital e privacidade de dados 

10. Eficiência energética Cap. 6 Dimensão ambiental 
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3. ÉTICA E CORPORATE GOVERNANCE 

 

3.1. MODELO DE GOVERNANCE 

Em 2 de junho de 2015, a Altice Portugal, S.A. adquiriu à Oi, S.A. a totalidade do capital da PT Portugal, SGPS, S.A. (“PT 
Portugal”), acionista único da MEO, tendo definido como prioridades estratégicas o investimento, a inovação e a 
qualidade de serviço, tendo passado a PT Portugal a assumir o modelo de Governance do grupo Altice. 
 
 

ORGÃOS SOCIAIS 

Conselho de Administração 
 
Presidente  Armando Pereira 
Vogal   Jérémie Jean Bonnin 
Vogal    François Jean Marc-Antoine Vauthier 
 
Órgão de Fiscalização 
 
Fiscal Único Efetivo Deloitte & Associados, SROC S.A. 
Fiscal Único Suplente António José Araújo de Beja Neves 

 

 

O modelo de gestão da PT Portugal 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 PT Portugal dispõe de um Sistema de Gestão certificado de acordo com as normas 

internacionais de Gestão da Qualidade (ISO 9001), Gestão Ambiental (ISO 14001), Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho (OHSAS 18001), Gestão da Segurança da Informação (ISO 27001), Gestão de Serviços TI (ISO 20000-1) e ainda 

Gestão da IDI (NP 4457), seguindo também as Linhas de Orientação de Responsabilidade Social Empresarial (ISO 26000). 
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GESTÃO DE RISCO 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 PT Portugal 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 área de sustentabilidade com suporte das direções, que endereçam os principais temas críticos 

identificados em cada 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. 

 

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 PT Portugal, de 

acordo com o modelo detalhado no diagrama abaixo: 
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Na PT Portugal, as auditorias internas, as avaliações de conformidade e as avaliações das condições de trabalho são 

igualmente instrumentos de gestão de extrema importância ao nível do controlo do risco, uma vez que avaliam o 

cumprimento das políticas adotadas e a eficácia dos sistemas certificados de gestão, identificando oportunidades que 

levam à implementação de ações de melhoria contínua. 

 

 

3.2. INTEGRIDADE E ÉTICA NA GOVERNAÇÃO 
A integridade das empresas e a sua reputação são ativos intangíveis com cada vez maior impacto no seu relacionamento 

económico, social e ambiental com todas as partes interessadas. A atividade da PT Portugal e 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. São conduzidas 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, tal como a 

Convenção dos 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas. 

 

3.2.1. PARTICIPAÇÃO DE PRÁTICAS INDEVIDAS 

As participações recebidas no canal de participação de práticas indevidas, disponível no Website Corporativo, são geridas 

pela Direção 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. Os temas podem estar relacionados com direitos humanos, ambiente, responsabilidade social ou fraude e 

má gestão. As participações recebidas através do canal de Provedoria do Cliente são analisadas pela área Provedoria do 

Cliente. A administração da empresa é, sempre que necessário, envolvida na definição de procedimentos de resolução.  

 

 

 
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 
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PARTICIPAR, IDENTIFICAR E CORRIGIR PRÁTICAS IRREGULARES 

 

Abaixo segue uma descrição das participações recebidas, em ambos os canais: provedoria do cliente e canal de 

participação de práticas indevidas, bem como o perfil de participações. Em 2015, as participações de práticas indevidas 

relacionadas com questões financeiras (whistleblowing) foram integradas no gráfico Canal de Participação de Práticas 

Indevidas, o que não ocorreu nos anos anteriores. 

 

Número de participações de práticas indevidas por canal 

 

 

 

Perfil das participações - Provedoria do Cliente 
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Códigos e Políticas 
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Canais de participação de 
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CUMPRIMENTO E CONFORMIDADE 

De forma a garantir, avaliar e demonstrar a conformidade com os princípios, códigos e políticas da empresa, bem como 

com os normativos nacionais e internacionais, a PT Portugal dispõe de um conjunto de instrumentos: 

  

 

 

Em 2015 foram realizadas 36 auditorias e 89 avaliações da conformidade, no âmbito dos sistemas de gestão de Qualidade, 

Ambiente e Segurança. No decorrer das auditorias internas, avaliações da conformidade e no decorrer do exercício de 

funções, foram identificadas 255 situações não conformes e 229 oportunidades de melhoria. Foram igualmente tratadas 

358 não conformidades e 216 oportunidades de melhoria. 

 

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)          2014 2015 

Custos com multas resultantes de incumprimentos legais ambientais          - - 

 

Durante o ano de 2015, a PT Portugal pagou em valor monetário, multas relacionadas com o não cumprimento de leis e 

regulamentos relativos a produtos e serviços. 

 

 

 

 

 

Compromisso 

Todos os colaboradores subscrevem o Código 
de Ética da Organização, bem como as 

políticas associadas à especificidade das suas 
funções.Os fornecedores assumem 

igualmente o Código de Conduta sempre que 
se registam como potenciais fornecedores da 

PT Portugal. 

 

Formação e Sensibilização 

A PT Portugal disponibiliza a todos os 
colaboradores, através da ferramenta de e-

learning Campus PT,  formação nos temas de 
ambiente, segurança e saúde no trabalho, 

código de ética, combate à corrupção e 
direitos humanos. 

 

Canal de Comunicação de Práticas 
Indevidas e Sugestões 

A PT Portugal disponibiliza um canal de 
comunicação de qualquer situação irregular 

e/ou sugestões, de forma confidencial e 
anónima, através do preenchimento de um 

formulário no site corporativo. 

Auditorias e Verificações Ambientais 

As auditorias internas abrangem as questões 
de compliance com os normativos e 

procedimentos implementados e que 
integram o modelo de gestão da Organização. 
As verificações ambientais permitem efetuar a 

avaliação da conformidade de ambiente nas 
operações. 



 

26 
 

Produtos e serviços   

Processos  3 

Valor monetário das multas  51.500 € 

Não cumprimento de leis e regulamentos   

Processos 12 

Valor monetário das multas 70.777 € 

Comunicação e marketing   

Processos 1 

Valor monetário das multas 499 € 

Incidentes relacionados com a segurança na utilização dos serviços  

Processos 0 

Privacidade de dados  

Processos 0 

 

Não foi identificado nenhum caso de violação do código de ética ou de corrupção, no ano de 2015, bem como de 

concorrência desleal ou práticas antitrust. 
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4. DIMENSÃO ECONÓMICA 

A PT Portugal 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. As implicações financeiras 

para as atividades da empresa relacionadas com alterações climáticas são pouco expressivas, 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.  

No ano de 2015 a PT Portugal, nomeadamente a MEO, reafirmou a sua liderança em vários mercados. O seu 

reconhecimento nos vários segmentos e a contínua aposta nas ofertas convergentes garantiram-lhe elevadas quotas no 

mercado português de telecomunicações, cada vez mais competitivo e tecnologicamente sofisticado. 

 

4.1. IMPACTOS DA EMPRESA NO PAÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento  (em milhões de euros exceto quando indicado de outra forma)

2014 2015

Investimento 397,8 331,2

Investimento em % das Receitas Operacionais 15,7% 14,1%

Investimento da MEO face ao investimento total do país* 1,5% 1,2%

Receitas  (em milhões de euros exceto quando indicado de outra forma) 

2014 2015

Receitas Operacionais 2.533,0 2.347,4

Receitas face ao PIB nacional* 1,4% 1,3%

Colaboradores

2014 2015

N.º total colaboradores 10.701 10.082

Colaboradores da PTP face à empregabilidade nacional* 0,24% 0,22%

* Pordata
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4.2. IMPACTOS DA EMPRESA NOS STAKEHOLDERS 

 

 

Colaboradores 

2014 2015

N.º total colaboradores 10.701 10.082

Custos com colaboradores (milhões de euros) 372,8 346,1

Investimento em formação (milhões de Euros) 2,93 3,2

Média de horas de formação por participante 32 33

Fornecedores

2014 2015

Adjudicações a fornecedores (milhões de euros) 780 562

Adjudicações a fornecedores nacionais (milhões de euros) 679 491

Fornecedores registados no Portal 2.711 3.450

Percentagem de fornecedores nacionais registados no Portal 87% 88%

* Fornecedores tipo A e B

Ambiente

2014 2015

Custos de disposição de resíduos, tratamento de emissões e de 
remediação (euros)

420.037 259.518

Custos de prevenção e gestão ambiental (euros) 518.910 412.956

Benefícios do Sistema de Gestão Ambiental (milhões de euros) 4,2 6,7

Emissões de carbono Scope 1 e 2 (ton.) 192.623 188.944

Consumo de energia (GJ) 1.576.695 1.566.533

Consumo de energia obtida através de fontes renováveis 39,00% 45,86% 

Consumo de água (m3) 254.405 247.762

Consumo de materiais (ton.) 16.356 20.823

Produção de resíduos (ton.) 2.978 2.614

Sociedade 

2014 2015

Imposto sobre o rendimento (milhões de euros) 51,2 63,5

Investimento corporativo na comunidade (milhões de euros) 4,5 4,0

Horas de Voluntariado 12.391 9.914

Voluntários PT 1.790 1.408

Destinatários dos programas de voluntariado * 1.035.289 101.301*

* No ano de 2015 apenas foram considerados os beneficiários diretos
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5. DIMENSÃO SOCIAL 

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. 

 

 

5.1. O NOSSO CAPITAL HUMANO 

Ao longo do ano de 2015 a PT Portugal contou com 10.082 colaboradores. Destes, apenas 4 quatro colaboradores tinham 

horário em regime parcial. 

A PT Portugal privilegia a estabilidade, favorecendo a contratação sem termo, que abrange 95% dos colaboradores. Em 

2015 foram contratados 121 novos colaboradores. Destes, 72% entraram com contrato sem termo. 

 

Colaboradores por género e por tipo de contrato 

 

 

 

Colaboradores por categoria funcional e por género 

 

 

 

37%

63%

Feminino Masculino

Colaboradores por género

5%

95%

Contratos a termo Contratos sem termo

Colaboradores por tipo de contrato

Consultor Sénior Consultor Técnico Superior Técnico Especialista Técnico Outras Categorias

5,5%

10,5%
11,4%

9,2%

0,3% 0,0%

10,6%

16,8%

18,6%

16,4%

0,4% 0,2%

Feminino Masculino
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Colaboradores por categoria profissional e por idade 

 

 

 

Em 2015 não se verificaram alterações significativas na dimensão da equipa de trabalhadores com vínculo direto à PT, 

nem trabalho sazonal neste caso. A gestão dos colaboradores em regime de outsourcing é realizada pelas direções da 

empresa onde exercem funções, que gerem o contrato com as respetivas empresas às quais os colaboradores pertencem. 

A antiguidade média dos colaboradores situou-se, em 2015, nos 18,2 anos, evidenciando a estratégia de Gestão de 

Recursos Humanos e a capacidade de retenção da empresa. 

Antiguidade média dos colaboradores na empresa 

 

Colaboradores contratados por género e idade, em taxa de entrada 
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Turnover de colaboradores por género e idade, em taxa de saída 

 

 

 

5.2. PRÁTICAS LABORAIS 

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 ao negócio. 

 

Modelo Integrado de Gestão de Recursos Humanos
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5.2.1. BENEFÍCIOS DOS COLABORADORES 

 

Para a PT Portugal o bem-estar dos colaboradores é de extrema importância, pelo que são disponibilizados alguns 

benefícios aos mesmos. 

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, as iniciativas em questão 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 2015, 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    3.385  

Participação de crianças nas atividades de tempos livres em períodos de férias escolares      1.635  

Solicitação de aconselhamento e apoio para situações sociais e económicas      1.565  

Apoios económicos atribuídos        59 4 

Participação dos colaboradores em programas de saúde preventiva (rastreios)       591  

Participação dos colaboradores em iniciativas de promoção de hábitos saudáveis      1.588  

Participação dos colaboradores e familiares em sessões de bem-estar, cultura e conhecimento    7.186  

 

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 

 
 

 

 

5.2.2. RELAÇÕES LABORAIS 

O modelo de gestão de colaboradores da PT Portugal incorpora, igualmente, 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                                                                                                   17 

Comissão de Trabalhadores que participam no diálogo social                                                                                                   1 

Sindicatos que subscreveram o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)                                                                            13 

Subcomissões de trabalhadores 38 

Reuniões realizadas com ERCT (Sindicatos e Reuniões de Trabalhadores)      77 
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Temas abordados Sindicatos 

Comissão e 

Subcomissões de 

Trabalhadores 

Ajudas de custo     

Alterações estruturais no negócio    

Alterações de horários e locais de trabalho    

Apresentação de resultados      

Avaliação de desempenho     

Condições de trabalho/Ferramentas, matérias e equipamentos de 

trabalho 
    

Evolução profissional (progressões e promoções)    

Formação profissional    

Fundos de pensões    

Mobilidade funcional/Mobilidade interna     

Modelo de carreiras    

Negociação do ACT    

Planos de saúde     

Política social       

Pré-reformas    

Reestruturações na empresa     

Regimes de trabalho: Prevenção e trabalho suplementar     

Remuneração/Matérias de expressão pecuniária (subsídios / cartão 

refeição) 
   

Segurança e Saúde no Trabalho    

Sistemas de incentivos    

 

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.º. 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.º. 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.º. 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.º. 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 de 3 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. 
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5.2.3. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

O modelo de gestão de 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 pela área de Segurança no Trabalho,  pela PT ACS e ainda 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 norma OHSAS 18001. 

Programas desenvolvidos no âmbito da saúde no trabalho                  Nº. Participantes          Nº. Ações 

Programa de rastreio cardiovascular + massa corporal 377                 10 

Sessões de relaxamento 214  12 

 

Sinistralidade laboral e doenças profissionais 

Sinistralidade        Masculino Feminino Total 

Acidentes de trabalho em serviço com baixa médica        102         8    110 

Dias perdidos* devido a acidentes de serviço, com baixa médica      3.253       197  3.450 

Número de horas potencialmente trabalhadas 10.754.176,33 6.272.693,97          17.026.870,30 

Número de horas efetivamente trabalhadas 10.921.326,62 6.101.549,97          17.022.876,59 

Taxa de sinistralidade 1,87 0,26 1,29 

Taxa de dias perdidos 60,50        6,28 40,52 

* Dias perdidos: contabilização de dias de calendário, a partir do dia seguinte à ocorrência do acidente de trabalho. 

O sistema nacional de reporte de sinistralidade laboral diz respeito a acidentes de trabalho e não a lesões, conforme o GRI 

indica, pelo que denominamos este indicador de Taxa de Sinistralidade. A fórmula utilizada inclui todos os acidentes de 

trabalho ocorridos em serviço, que originaram incapacidades temporárias absolutas, relacionando-os com o número total de 

horas trabalhadas. 

A taxa de dias perdidos é expressa através da comparação do total de dias perdidos, na sequência de acidentes de 

trabalho com incapacidades temporárias absolutas ou de doenças profissionais, com o número total de horas 

potencialmente trabalhadas. 

Na PT Portugal foram identificados 1350 trabalhadores (estimativa para 2015) cuja atividade se encontra classificada como 

sendo de elevado risco e incidência de doenças profissionais. Todos estes trabalhadores pertencem à Direção de Field 

Operations. 

Em 2015 foram registados 3 casos de doenças profissionais, estando 2 casos confirmados no mesmo colaborador e 1 caso 

suspeito, ainda a aguardar confirmação por parte do Departamento para Proteção contra Riscos Profissionais (DPRP).  

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.  
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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. 

 

Por 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 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. Em 2015 foram realizadas 76 ações de formação neste âmbito (evacuação, primeiros socorros e primeira 

intervenção). 

 

ABSENTISMO 

A taxa de absentismo da PT Portugal é calculada entre o potencial de horas a trabalhar e o número de horas de 

absentismo. Foi verificado um aumento de 0,34 pp na taxa de absentismo global, sendo o maior crescimento na 

população masculina, com um aumento de 0,75 pp. 

 

5.3. GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

A formação dos colaboradores é um aspeto prioritário para a gestão da PT Portugal. No ano de 2015, foram realizadas 

328.895 horas de formação, em várias áreas como ambiente e SST, ética, direitos humanos, certificações, formação 

técnica, comportamental e programas de desenvolvimento. 

Investimento em formação (milhões de euros) 

 

 

Horas de Formação e Volume de Participantes 

 

 

2014 2015

2,93
3,2

2014 2015

352.437 328.895

Total Horas formação

2014 2015

100% 100%

Participantes
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Distribuição da formação por metodologia 

 

Tempo médio de formação por participante (horas) 

 

Distribuição do tempo médio de formação (horas) por género 

 

Distribuição do tempo de formação (%) por categoria profissional 

 

 

1%

54%

45%

B-Learning E-learning Presencial

2014 2015

32 33

2014 2015

30
32

34 33

Feminino Masculino

Consultor Sénior Consultor Técnico Superior Técnico Especialista Técnico Outras Categorias

15%

26%

29%
27%

1% 1%
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Distribuição da formação por área temática 

 

 

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 PT Portugal. Estes programas incluem um plano de 

desenvolvimento e motivação individual, tendo sido financiadas várias ações de formação avançada aos 11 colaboradores 

abrangidos por este programa. Em 2015, o Programa Academia teve 14 novas contratações de estágio. Os Trainees que se 

encontram na edição 2014-2016 finalizaram em abril de 2015 o 1º ano, iniciando seguidamente o 2º ano do programa, 

com vínculo CTC.  

 

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 PT Portugal 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   

 

 

 

 

 

 

Ambiente, SST, DH, Ética Produtos, Serviços, Soluções, 
TIC

Formação Geral

60%

13%

27%
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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 

 

5.4. DIREITOS HUMANOS 

O respeito pelos 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 procurem evitar qualquer forma de cumplicidade com quem transgrida os seus princípios. 

A PT Portugal 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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Formação em Direitos Humanos  

Colaboradores formados em Direitos Humanos                                        100% 

Horas formação em Direitos Humanos                                        109.021 

Volume de Formação em Direitos Humanos                                                            33% 

 

Distribuição de formação em Direitos Humanos por categoria profissional 

 

A formação nas políticas e procedimentos em Direitos Humanos encontra-se integrada no pacote de formação de 

acolhimento e é administrada, em conjunto com outras formações específicas, a novos colaboradores.  

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. 

 

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.  

 

 

Cargos Gestão (1ªlinha) Cargos Gestão Outros Colaboradores

0,5%
9,3%

90,3%

2014 2015

36% 37%

64% 63%

Feminino Masculino

Diversidade de Género

2014 2015

33% 30%

67% 70%

Feminino Masculino

Cargos de Gestão por Género
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A remuneração de homens e mulheres está muito próxima. A remuneração média dos cargos de gestão de 1ª linha passou 

a ser ligeiramente superior entre os colaboradores do sexo masculino, ao invés da remuneração média dos outros quadros 

de gestão, que passou a ser ligeiramente superior entre os colaboradores do sexo feminino. Nos outros colaboradores a 

remuneração média está equilibrada entre os dois sexos. 

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 tempo, como se pode verificar no 

gráfico seguinte, situação também associada ao aumento da antiguidade média, em 2015. 

Média etária dos colaboradores 

 

Distribuição dos colaboradores por grupos de idade 

 

A PT Portugal tem como preocupação a integração de colaboradores portadores de necessidades especiais na sua 

estrutura, disponibilizando condições de trabalho adaptadas às necessidades específicas de cada um. Em 2015, 

encontram-se a trabalhar 170 colaboradores com necessidades especiais.  

 

 

2014 2015

42,6 44,1

2014 2015

1,8% 0,9%

19,7%

16,0%

34,5%
33,3%32,9%

35,9%

10,7%
13,5%

0,3% 0,4%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e +

2014 2015

1,42%

1,68%
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5.5. RESPONSABILIDADE PELOS PRODUTOS 

A oferta comercial da PT Portugal 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 e 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 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, face 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 respeitem estas 

premissas.  

 

5.5.1. SAÚDE E SEGURANÇA 

Os equipamentos e serviços comercializados pela PT Portugal 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 PT Portugal, 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, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o International Commission for Non Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP), 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.  

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 

Specific Absorption Rate (SAR). 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 PT Portugal que cumprem o valor de radiações recomendado                  100 

Equipamentos móveis comercializados pela PT Portugal com informação sobre o respetivo SAR - 

no manual e/ ou online (site da marca) 
                100 
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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.  

ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES – 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, a documentação prevista para obtenção da autorização municipal inerente à 

instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte de radiocomunicações e respetivos acessórios. A legislação em 

vigor 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 nacionais, monitoriza regular e aleatoriamente a sua rede, além de realizar as medições e 

de esclarecer as dúvidas solicitadas quer por entidades competentes quer pelos utilizadores. 

Em 2015 foram monitorizadas 157 estações classificadas como Topo ou Fachada de Edifício (TFE), 35 Estações I (projetos 

indoor/ antenas no interior de edifícios) e 14 estações TDT. Todas as estações evidenciaram estar abaixo dos níveis 

estabelecidos pelas recomendações do International Comission on Non-Ionizing Radiation (ICNIRP). No entanto, na 

eventualidade de se verificar algum caso com valores superiores aos convencionados, a PT Portugal implementará o plano 

de correção definido para o efeito. 

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

PT Portugal se associou e cujo endereço é http://www.faqtos.pt/. 25% das antenas são partilhadas com outros 

operadores. 

Durante o ano de 2015 registaram-se três queixas sobre este tema sendo que, após medição, se verificou que os valores 

medidos eram inferiores aos recomendados pela UE. 

 

5.5.2. 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 clientes, a jusante, na sua qualidade de subscritores e utilizadores.  

 

 

 

 

 

 

http://www.faqtos.pt/
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Áreas avaliadas em cada equipamento, produto ou serviço: 

  

 

 

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 √ 

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. 

 

EQUIPAMENTOS 

A PT Portugal tem procurado disponibilizar ao mercado equipamentos com menor dependência energética e 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, a organização 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 PT Portugal 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:  

100% 

Equipamentos 

Produtos e 
Serviços 

Áreas de 
impacte 

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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 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 

 

 

EMBALAGENS 

A PT Portugal mantém o processo de aquisição e reutilização de embalagens recicladas e reutilizáveis, com vista a 

melhorar a sustentabilidade do ciclo de vida dos produtos. Além dos materiais e da forma que as caracterizam (plástico e 

papel 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 destes materiais, desde 2014 que os telemóveis das lojas PT são vendidos nas suas 

caixas originais. 

Do total de embalagens de plástico T-Pack e M-Pack devolvidas em 2015 à PT, 71% foram reaproveitadas.  

ACESSO ÀS COMUNICAÇÕES 

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 PT Portugal tem garantido a disponibilização de serviços e planos de preços ajustados a todos os perfis de 

clientes. 

 

Rede e Infraestruturas 

 

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 PT Portugal 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. 

 

Cobertura de 
100% do território 

nacional

Rede nacional 
com  abrangência 

geográfica 

nacional e 
internacional 

1 por cada 
4 Km2

17 hotspots por  
cada 

4 Km2

Banda Larga Data Center Postos Públicos WiFi

Fornecedores que assumem o compromisso de 
não utilizar materiais oriundos de zonas de 

conflito 

100% dos 
equipamentos 

móveis  

100% dos outros 
equipamentos 
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Índice de Satisfação dos Clientes (escala de 1 a 10) 

  

 

 

  

 

A metodologia de avaliação relativa ao nível satisfação dos clientes residenciais da PT Portugal foi otimizada uma vez que 

se passou a ter como base os pacotes do serviço MEO. Relativamente ao cliente consumo pacote MEO tivemos um nível 

de satisfação de 7,5 e de 8,1 no cliente consumo voz móvel. O nível de satisfação dos clientes empresariais aumentou 

ligeiramente no serviço móvel e decresceu levemente no serviço fixo. 

Análise de reclamações  

De acordo com o relatório da ANACOM, que incide sobre as reclamações escritas relativas à prestação de serviços de 

comunicações em 2015, a MEO teve a mais baixa taxa de reclamações no ano de 2015 com 0,99 reclamações por mil 

2015 

7,5 

2015 

8,1 

2014 2015 

8,00 7,90 

2014 2015 

7,80 7,90 

Cliente Consumo pacote MEO  

Cliente Empresarial do serviço Fixo Cliente Empresarial do serviço Móvel 

Cliente Consumo serviço voz móvel  
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clientes, nomeadamente no serviço de televisão por subscrição, em que a MEO, com uma quota de mercado de 40,7%, foi 

a operadora que registou menos reclamações por mil clientes (0,77 reclamações). 

Nos pacotes de serviços, a MEO, com uma quota de clientes de 41,1%, registou uma média de 3,87 reclamações por mil 

clientes, descendo o valor da taxa face a 2014 (5,45 reclamações por mil clientes). 

 

5.5.3. 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 PT Portugal 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. 

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 

 

 

Desafios Transversais 

Ambiente | Dignidade Humana | Proteção das Crianças 

Desafios do Setor 

Segurança da Informação e Garantia de Privacidade | Info-Inclusão 

Desafios de Comunicação 

Repensar | Reduzir | Reutilizar | Reciclar | Comunicar 
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Guia para a comunicação nas redes sociais 

 

 

Foi identificada uma não conformidade relacionada com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de 

marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, devido ao envio de publicidade não solicitada. 

 

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 PT 

Portugal disponibiliza pacotes de serviço base com telefone fixo, serviço móvel e 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  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 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. 

 

5.6. SEGURANÇA DIGITAL E PRIVACIDADE DE DADOS 

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 2012 - 2014, tendo os colaboradores sido sujeitos a programas de formação específica, e os 

respetivos conteúdos promovidos junto dos clientes e utilizadores. A política em questão foi ainda revista em 2015, de 

forma a garantir a sua adequabilidade. 

 

 

  Rejeitar mensagens e/ou material relacionadas com sexo e/ou pornografia;  
 Rejeitar mensagens que fomentem o ódio ou a violência física ou psicológica;  
  Rejeitar mensagens racistas ou que fomentem a discriminação contra qualquer grupo 

em particular;  
  Rejeitar mensagens maliciosas, subversivas ou que conscientemente se destinem a 

denegrir algo ou alguém em particular;  
  Respeitar os direitos de autor;  
  Publicar apenas informação atualizada e verdadeira. 
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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 PT Portugal segue, escrupulosamente, tanto a legislação nacional, que é muito detalhada e específica no que respeita a 

este tema, como a legislação europeia. Sendo uma das maiores empresas nacionais, a PT Portugal é escrutinada por 

entidades de vários setores. Além disso juristas e especialistas em segurança, realizam análises periódicas a todas as 

situações suscetíveis de fragilizar a proteção de dados pessoais. 

A designação “dados pessoais” refere-se a qualquer informação, de qualquer natureza, independentemente do seu 

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  

 

 

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, a PT Portugal 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 a PT Portugal, 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. 
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Gestão operacional da segurança de informação na PT Portugal, no País e na Europa: 

 

 

 

 

 

Foi criado um Comité responsável pela implementação e verificação da Política de Privacidade aplicável à PT Portugal, 

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.  

 

 

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 de as dotar com  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 Portugal realiza iniciativas com o objetivo de sensibilizar a população para o consumo 

responsável de conteúdos, disponibiliza guiões de utilização de equipamentos e software de controlo parental, segue as 

Fornecedores PT Portugal Clientes 

2015 

Zero ocorrências Zero ocorrências Zero ocorrências 

Controlado Controlado Controlado 

Ocorrências 

Risco 

Privacidade de 
Dados 

Comité de Privacidade da PT Portugal 

Canal de Denúncias de Práticas Indevidas 

A nível internacional, a PT Portugal, 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 PT 

Portugal,  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 alertas”. 
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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 PT Portugal 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 com um conjunto de ações desenvolvidas contra um 

computador ou uma 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 a violação dos Direitos 

Humanos, concretamente, a violência e o racismo. 

Carta de princípios para garantir maior segurança de crianças e jovens na utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) 

A PT Portugal é também signatária e fundadora de um conjunto de princípios orientadores para garantir uma maior 

segurança das crianças e jovens na utilização das TIC 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”  

Em 2015 foi lançado mais uma edição do programa Comunicar em Segurança, que prepara alunos e professores para a 

utilização correta e segura das TIC, que este ano foi, pela primeira vez, alargado à comunidade sénior.  

A integração do segmento sénior é materializada através de uma parceria com a Rede de Universidades da Terceira Idade 

(RUTIS), entidade com a qual a Fundação PT atua em projetos transversais de formação da população sénior. Este 

programa permitirá atuar na abordagem sobre como utilizar passwords, a privacidade na internet, esquemas de fraude e 

segurança no telemóvel. 

Este ano, simultaneamente vocacionado para alunos em idade escolar e seniores, o programa Comunicar em Segurança 

prevê assim a proteção de crianças e idosos face aos riscos e perigos da utilização da internet, nomeadamente ao nível da 

partilha de dados pessoais, situações fraudulentas (como phishing e spam) e de cyberbullying, em benefício da sociedade 

em geral. 

As campanhas de sensibilização realizadas pela PT Portugal nas escolas, no decorrer do ano letivo 2014-2015, abrangeram 

mais de 23.000 crianças.  

Desde 2008 já foram realizadas mais de 8.100 sessões em 2.000 escolas, que abrangeram um total de 266.000 alunos. 

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 PT Portugal, consciente de que este caminho é o mais indicado para salvaguarda dos 
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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. Poderão ser encontrados em: 

https://conteudos.telecom.pt/Documents/PT/sustentabilidade/sustentabilidade-corporativa/ferramentas-controlo-

parental.pdf. 

Equipamentos e software de controlo parental  

A PT Portugal 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. 

 

5.7. CIDADANIA CORPORATIVA 

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 PT Portugal é 

concretizada, através da Fundação PT, que ao longo do último ano fez um investimento na sociedade de 

aproximadamente 4 milhões de euros, tendo apoiado, em 2015, quase 2000 organizações e mais de um milhão de 

pessoas. 
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5.7.1. 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 melhorar 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. 

  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 
Solução 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 

Acessibilidade Digital 31% 300.202 695 

Educação 32% 508.965 564 

Saúde 3% 239.677 412 

Voluntariado e Intervenção Social 21% 78.739 123 

Cultura e Património 13% 6.238 1 

Total 100% 1.133.821 1.795 

 

 

Repartição do investimento por tipo de apoio 

 

 

31%

32%
3%

21%

13%

Acessibilidade Digital Educação

Saúde Inclusão e Emergência Social

Cultura e Património

Áreas de Intervenção

39%

19%

42%

Numerário Horas de Trabalho Em Espécie

Tipo de Apoio
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Número de Beneficiários Individuais e a Instituições abrangidos 

 

 

5.7.2. 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 e voluntariado em família. No âmbito do 

voluntariado empresarial, os colaboradores têm a possibilidade de - até 6 dias por ano, durante o horário normal de 

trabalho - participar em projetos de desenvolvimento social, sem perda de retribuição ou reflexos na assiduidade. O 

voluntariado em família visa incentivar o espírito e prática do voluntariado através de atividades realizadas em horário 

pós-laboral e em parceria com instituições, associações e outras organizações que atuem na área da inclusão e 

emergência social, designadamente a população sem-abrigo. 

 

Caracterização do voluntariado  
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A diferença no número de beneficiários apoiados nos anos de 2014 e 2015 está relacionada com a metodologia de cálculo 

dos mesmos. No ano de 2014 não era feita a distinção entre beneficiários diretos e indiretos. Para o ano de 2015, os dados 

apresentados no gráfico superior referem-se, exclusivamente, ao número de beneficiários diretos abrangidos.  

 

 

  

2014 2015

334

371

N.º Instituições

2014 2015

1.035.289

101.301

N.º Beneficiários
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6. DIMENSÃO AMBIENTAL 
 

6.1. MATERIAIS: CONSUMO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

 

6.1.1. CONSUMO DE MATERIAIS 

* 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. 

O consumo de material teve um aumento de 27%, devido essencialmente ao consumo de materiais associados ao 

processo de produção, em particular ao consumo de infraestruturas de suporte à atividade, registando um aumento de 

59%. 

Papel 

A PT Portugal tem vindo a substituir a utilização de papel reciclado por papel com certificação FSC. 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 2015, 82% do papel utilizado para impressão foi papel com certificação FSC. 

SIM cards em formato half-size 

A PT Portugal produziu e introduzirá brevemente no mercado SIM cards em formato half-size, ou seja, com metade do 

tamanho do vulgar formato de cartão de crédito.  

As novas dimensões, para além de reduzirem a metade a quantidade de plástico e de tintas empregues no fabrico, 

também diminuem o peso e o volume para efeitos de transporte e armazenamento, representando uma significativa 

redução de impacte ambiental.  

Consumo de materiais (t) 2014 2015 

Materiais associados ao processo de produção 15.555 20.079 

Baterias (Infraestruturas de Rede) 151 48 

Equipamentos elétricos e eletrónicos 3.245 2.944 

Papel / Cartão 912 501 

Plásticos 972 271 

Toners e tinteiros 0,61 0,26 

Infraestruturas de suporte à atividade * 10.274 16.315 

Mercadorias ou peças semi-manufaturadas 97 108 

Baterias (Rede de distribuição) 15 10 

Equipamentos elétricos e eletrónicos (rede de 
distribuição) 

82 98 

Materiais para embalagens 704 636 

Papel/ cartão 389 198 

Plásticos 297 412 

Madeira 18 26 

Total 16.356 20.823 
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A redução da pegada ambiental continua a ser um forte compromisso da PT Portugal, que será assim o primeiro operador 

a introduzir este tipo de SIM card em Portugal, prevendo-se só com esta medida uma redução anual nas emissões de CO2 

superior a 60 toneladas. 

Para evitar desperdícios os novos cartões serão introduzidos no mercado à medida que os stocks de SIM cards full-size 

forem escoados. 

 

 

 

6.1.2. REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE MATERIAIS 

A reutilização e a reciclagem de materiais têm merecido uma atenção especial da PT Portugal quer no que diz respeito 

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

 

MATÉRIAS-PRIMAS PROVENIENTES DE RECICLAGEM 

Preocupada com o ambiente e concretizando um dos seus objetivos estratégicos, a PT Portugal mantém o processo de 

criação e produção de embalagens ecológicas, com vista a melhorar a sustentabilidade do ciclo de vida dos produtos. 

 

• Embalagens em plástico 100% reciclado: criação de embalagens recicláveis e reutilizáveis com guiões de utilização de 

encaminhamento de materiais disponibilizados online. 

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. 

Em 2015, do total de embalagens recicladas colocadas no mercado, 6% correspondem a embalagens recicladas que foram 

recuperadas e reutilizadas. 

REACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS  

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

clientes por migração para outras soluções ou serviços.  

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

Portugal procedeu à avaliação, recuperação e reutilização de equipamentos devolvidos pelos clientes.  

Em 2015, do total da oferta de televisão MEO, 60% foi realizada com equipamentos reacondicionados. 
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Gateways 

 

Set-top boxes 

 

Set-top boxes satélite 

 

ONTs – Optical Network Terminals 

 

2014 2015 

62% 57% 

38% 43% 

Equipamentos novos Equipamentos reacondicionados 

2014 2015 

34% 31% 

66% 69% 

Equipamentos novos Equipamentos reacondicionados 

2014 2015 

19% 18% 

81% 82% 

Equipamentos novos Equipamentos reacondicionados 

2014 2015 

40% 
46% 

60% 
54% 

Equipamentos novos Reacondicionamento 
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6.2. ENERGIA  

 

6.2.1. CONSUMO DE ENERGIA 

 
Os consumos globais de energia decresceram 1% em 2015 face a 2014. Se comparados apenas os consumos de 
combustíveis, este decréscimo atinge uma redução de 11%. 
 

 

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

prestarem serviços de telecomunicações, multimédia e de armazenamento e gestão de dados (Data Centers). A PT 

Portugal identifica o consumo de energia de acordo com as seguintes segmentações: 

 

 

6.2.2. CONSUMO DE ENERGIA RENOVÁVEL (ELÉTRICA) – PERFIL AO LONGO DOS ANOS  

A PT Portugal produz energia a partir de fontes renováveis e utiliza energia fornecida pelos comercializadores também 

obtida a partir de fontes renováveis. O quadro abaixo identifica a evolução das energias renováveis na PT Portugal: 

Energia renovável utilizada (GJ) 2014 2015 

Energia produzida, pela PT Portugal, a partir de fontes 
renováveis 

2.085 2.492 

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

665.210 628.443 

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

Em 2015, a PT Portugal aumentou em 20% a produção de energias renováveis, face a 2014.  

Relativamente à energia fornecida à PT Portugal pelos comercializadores a partir de fontes renováveis, verifica-se uma 
diminuição de 6% em 2015 face 2014. 

78%

10%
12%

Rede Áreas administrativas Data centers

30%

4%66%

Climatização Iluminação Alimentação de equipamentos

Consumo de energia (GJ) 2014 2015 

Consumo energia elétrica 1.355.082 1.370.352 

Consumo de gás natural 0,0003 0 

Consumo de combustíveis (gasolina) 7.135 6.704 

Consumo de combustíveis (gasóleo) 214.478 189.477 

Total 1.576.695 1.566.533 
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6.2.3. CONSUMO DE ENERGIA NA CADEIA DE VALOR  

O apuramento dos consumos associados ao Scope 3 tem sido um desafio. Este processo de gestão e incorporação de 
informação ainda não possui a robustez necessária para permitir a comparabilidade consistente dos dados apresentados. 

Os consumos de energia de Scope 3 integram dados até ao ano de 2014 – ano com informação disponível e completa. 

Consumo de energia (GJ)  2013 2014 

Categoria 1 e 2 – Bens e serviços adquiridos e Bens de Capital 
(1) 

271.379 335.249 

Categoria 3 - Atividades relacionadas à energia e combustível  5.884 5.193 

Categoria 4 – Transporte e distribuição 
(1)

 - - 

Categoria 5 – Resíduos gerados nas operações 
(1)

 - - 

Categoria 6 - Viagens a negócios 5.591.675 12.887 

Categoria 7 - Transporte de colaboradores 709  480 

Categoria 8 - Ativos arrendados (a montante) 
(2)

 38 - 

Categoria 9 - Transporte e distribuição 
(1)

 - - 

Categoria 10 – Processamento de produtos vendidos 
(3)

 - - 

Categoria 11 - Uso de produtos vendidos 159.045 150.019 

Categoria 12 - Tratamento de produtos vendidos após fim de vida útil 1.321  1.005 

Categoria 13 – Ativos arrendados (a jusante) 
(4)

 - - 

Categoria 14 – Franchises 35.166 30.754 

Categoria 15 – Investimentos 
(5) 

- - 

Total  6.065.217 535.587 
(1)

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

 Em 2013 a PT Portugal apenas tinha arrendado um armazém. Em 2014 este armazém deixou de ter atividade da PT Portugal. 
(3)

 Categoria não é aplicável à PT Portugal porque a PT Portugal não vende produtos intermédios. 
(4)

 Não foi possível recolher este indicador mas estamos a trabalhar para o relatar no próximo ano. 
(5)

 Não aplicável à PT Portugal. 

 
 

6.2.4. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FACE AO TRÁFEGO DE COMUNICAÇÕES NA REDE  

A redução do consumo de energia verificada em 2015, a par do aumento do tráfego nas redes PT Portugal, alavancou de 
forma muito significativa a eficiência energética do tráfego de rede, ou seja, a quantidade de tráfego por unidade de 
energia consumida aumentou 24% face a 2014.  
 
O cálculo da intensidade energética considera todo o consumo interno de energia: 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  

2014 2.455.097.465 26.868.864 2.481.966.329 1.355.082 221.613 1.576.695 13.522 

2015 3.015.659.196 34.589.568 3.050.248.764 1.370.352 196.181 1.566.533 16.726 
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Eficiência do tráfego de rede por energia consumida 

 
 
 

6.2.5. RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA  

Em 2015 foram implementadas medidas de eficiência nos processos, estruturas e equipamentos da atividade que se 
traduziram numa redução do consumo de 10.692 GJ. 

Medidas de eficiência implementadas  Redução consumo (GJ) 

Concentração de comutadores da rede fixa 8.532 

Libertação de DSLAMs ATM 2.160 

Total 10.692 

 

6.3. ÁGUA 

 

6.3.1. CONSUMO DE ÁGUA  

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

conforto dos colaboradores nas áreas administrativas. 

Consumo de água (m
3
) * 2014 2015 

Consumo total 254.405 247.762 
* A água consumida é proveniente da rede pública. Em 2015, não foi considerado, o consumo água não tratada do Data Center da Covilhã.  

Em 2015, integrou-se o consumo de água tratada do Data Center da Covilhã, pelo que não é possível efetuar uma análise 

comparativa com o ano anterior. 

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

 

6.3.2. FONTES HÍDRICAS SIGNIFICATIVAMENTE AFETADAS PELO CONSUMO DE ÁGUA  

O consumo de água da PT Portugal 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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6.4. EMISSÕES DE GASES COM EFEITOS DE ESTUFA 

 

6.4.1. 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) 2014 2015 

Scope 1 16.202 14.340 

 - Diretas (Gasolina) 489 459 

 - Diretas (Gasóleo) 15.713 13.881 

Scope 2 176.421 174.604 

 - Indiretas (eletricidade) **176.421 **174.604 

Total (Scope 1 + 2) 192.623 188.944 
** 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 uma redução de 2% em 2015 face a 2014.  

Em 2015, com a otimização da frota e implementação do limitador de velocidade máxima das viaturas, as emissões de CO2 

diretas verificaram uma redução de 11% face a 2014.  

As emissões de CO2 indiretas verificaram uma redução de 1% em 2015 face a 2014.  

Em 2015 foi promovida internamente a utilização do serviço de videoconferência com o intuito de reduzir o número de 

deslocações aéreas e terrestres. Os resultados foram muito positivos uma vez que em 2015 se evitaram 5,3 milhões de 

Km. 

 

6.4.2. EMISSÕES DE GASES COM EFEITOS DE ESTUFA, SCOPE 3  

O apuramento dos consumos associados ao Scope 3 tem sido um desafio. Este processo de gestão e incorporação de 
informação ainda não possui a robustez necessária para permitir a comparabilidade consistente dos dados apresentados. 

As emissões de Scope 3 integram dados até ao ano de 2014 – ano com informação disponível e completa. 
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Emissões de CO2 (t) 2013 2014 

Categoria 1 e 2 - Bens e serviços adquiridos e Bens de Capital 
(1)

 24.343 33.633 

Categoria 3 – Atividades relacionadas à energia e combustível 3.477 3.069 

Categoria 4 – Transporte e distribuição 
(1)

 - - 

Categoria 5 – Resíduos gerados nas operações 
(1)

 - - 

Categoria 6 - Viagens de negócios 395.408 1.257 

Categoria 7 - Transporte de colaboradores 52 36 

Categoria 8 - Ativos arrendados 
(2)

 5 - 

Categoria 9 - Transporte e distribuição 
(1)

 - - 

Categoria 10 – Processamento de produtos vendidos 
(3)

 - - 

Categoria 11 - Uso de produtos vendidos  20.764 19.586 

Categoria 12 - Tratamento de produtos vendidos após o fim da sua vida útil 97  75 

Categoria 13 – Ativos arrendados 
(4)

 - - 

Categoria 14 – Franchises 4.591 4.015 

Categoria 15 – Investimentos 
(5)

 - - 

Total Scope 3 448.737 61.671 
(1)

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

 Em 2013 a PT Portugal apenas tinha arrendado um armazém. Em 2014 este armazém deixou de ter atividade da PT Portugal. 
(3)

 Categoria não é aplicável à PT Portugal porque a PT Portugal não vende produtos intermédios. 
(4)

 Não foi possível recolher este indicador mas estamos a trabalhar para o relatar no próximo ano. 
(5)

 Não aplicável à PT Portugal. 

 
 

6.4.3. EFICIÊNCIA DAS EMISSÕES DE GEE FACE AO TRÁFEGO DE COMUNICAÇÕES NA REDE  

Analisando as emissões de Scope 1 e Scope 2, em 2015 face 2014, melhorámos em 23% a eficiência do tráfego de rede por 

unidade de CO2 emitido para a atmosfera.  

 
Volume de tráfego anual por serviço 

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

Ano Wireline Wireless Total Scope 1 Scope 2 Total   

2014 2.455.097.465 26.868.864 2.481.966.329 16.202 173.156 189.358 13.107 

2015 3.015.659.196 34.589.568 3.050.248.764 14.340 174.604 188.944 16.144 

 

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 PT Portugal 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 (ton) GByte / Ton 
CO2 

Ano Wireline Wireless Total Scope 3  

2014 2.455.097.465 26.868.864 2.481.966.329 61.671 40.246 

2015 3.015.659.196 34.589.568 3.050.248.764 -- -- 
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Eficiência do tráfego de rede  

 

 

6.4.4. INICIATIVAS DE REDUÇÃO DE GASES COM EFEITOS DE ESTUFA  

Em 2015 foram implementadas medidas de eficiência nos processos, estruturas e equipamentos que se traduziram numa 

redução das emissões em 1.396 tCO2. 

Medidas de eficiência implementadas  Emissões de GEE evitadas (tCO2e)  

Concentração de comutadores da rede fixa 1.114 

Libertação de DSLAMs ATM 282 

Total 1.396 

  

 

6.4.5. EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS DEPLETORAS DA CAMADA DE OZONO  

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

 

6.4.6. 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 (GEE) 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 PT Portugal, 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) 

2014 2015 

NO2 67 58 

SO2 
*
0,09 0,09 

 

Em 2015, as emissões de NO2 e SO2 registaram um decréscimo de 14% e 3%, respetivamente, face a 2014.  

1.838

3.726 4.136
5.299

8.495

10.459

13.280

16.144

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GByte / Ton CO2 (Scope 1 e 2)
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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 PT. 

Outras emissões atmosféricas significativas 2014 2015 

Gases de Efeito de Estufa (tCO2eq) 5.338 1.454 

Gases depletores da Camada de Ozono (tR22) 0,87 0,69 

 

6.5. RESÍDUOS: REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

 

6.5.1. 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. Em 2015, integrou-se a descarga 

de águas residuais do Data Center da Covilhã, pelo que não é possível efetuar uma análise comparativa com o ano 

anterior. 

Descarga de água doméstica (m
3
) 2014 2015 

Descarga de água doméstica * 203.524 198.209 
* 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 PT Portugal o respetivo 

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

6.5.2. QUANTIDADE DE RESÍDUOS POR TIPO E MÉTODO UTILIZADO NO FINAL DA LINHA  

A execução das atividades da PT Portugal requer a incorporação de materiais e/ ou equipamentos (M&E) novos ou 

reutilizados e, consequentemente, também requer a sua posterior retirada.  

Assim sendo, a PT Portugal 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 2015, dos resíduos encaminhados para destino final adequado, 97% destinaram-se a operações de valorização, ficando 

apenas 3% destinados a operações de eliminação. Dos 97% dos resíduos encaminhados para valorização, 17% foram 

submetidos a troca de resíduos com vista à valorização, 45% foram acumulados para posterior valorização e 35% foram 

alvo de operações de reciclagem/ recuperação. A gestão de resíduos é efetuada por operadores externos à PT Portugal. 
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Distribuição dos resíduos encaminhados para destino final 

 

 

Produção de resíduos perigosos (t)
 *

 2014 2015 

Resíduos baterias (outras)  50 30 

Resíduos lâmpadas fluorescentes  0,5 1 

Resíduos Óleos Usados  1,6 4 

Resíduos de higiene  9 11 

Resíduos hospitalares  4 4 

Resíduos de embalagens contaminadas 0,3 0,1 

Resíduos de gases regulamentares 0,4 0,2 

REEE contendo substâncias perigosas 11 5 

Resíduos de filtros contaminados 6 0,1 

Total 83 55 
*Em 2014 não foram encaminhados resíduos do Data Center da Covilhã.  

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

Produção de resíduos não perigosos (t)
 *

 2014 2015 

Resíduos papel/ cartão  496 344 

Resíduos vidro  0,2 0,03 

Resíduos plásticos  223 146 

RSU (indiferenciados) 167 145 

REEE (outros)  375 382 

Resíduos de infraestruturas de suporte à atividade** 1.499 1409 

Resíduos toners e tinteiros  2 1 

Resíduos madeira  127 127 

Misturas de gorduras e óleos 6 5 

Total 2.895 2.559 
*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).  
 

A produção de resíduos não perigosos registou um decréscimo de 13% em 2015 face 2014.  

Os resíduos produzidos na PT Portugal são, na sua maioria, classificados como não perigosos. 
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Produção de resíduos perigosos e não perigosos (%) 

 

 

Relativamente à tipologia de resíduos existente na PT Portugal, em 2015 e conforme refletido no gráfico abaixo, a maioria 

corresponde a resíduos de infraestruturas de suporte à atividade: 

 

Resíduos produzidos por tipo (t)  
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6.5.3. NÚMERO E VOLUME DE DERRAMES SIGNIFICATIVOS NO ANO 

Não foram detetados derrames significativos em 2015. 
 
 
 

6.6. BIODIVERSIDADE 

 

6.6.1. 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 (Km

2
) 2014 2015 

Área total* 0,01 0,01 
* Reporta os websites PT Portugal que se encontram dentro de áreas protegidas e de alto índice de biodiversidade. 

Em 2015 não foram instalados novos sites MEO. Do total de sites do segmento móvel da PT Portugal, apenas 1,4% está 
instalado em áreas protegidas. 
 
 

6.6.2. DESCRIÇÃO DOS IMPACTES SIGNIFICATIVOS DE ATIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS OU DE 

ELEVADO VALOR PARA A BIODIVERSIDADE  

A PT Portugal 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. 

Designação Impacte Ambiental Forma de Controlo  

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 

o Formação e ações de sensibilização de ambiente; 
o Free cooling em estações da rede fixa; 
o Eliminação das infraestruturas da rede móvel, concentrando os 

equipamentos das redes fixa e móvel na mesma sala; 
o Ajuste dos set-points de temperatura das salas técnicas de 

forma a reduzir o consumo de energia para climatização; 
o Desligamentos DSLAMs ATM; 
o Consolidação de comutadores; 
o Desligamentos de BBRAs, Juniper, Comutadores Frame Relay e 

Comutadores ATM, complementando com Projetos de 
Consolidação da Rede SDH; 

o Substituição da iluminação de presença do hall dos elevadores 
dos pisos inferiores de lâmpadas de 35 W para 8 W (12 horas de 
utilização nos dias úteis) em Entrecampos 28; 

o Substituição dos 324 blocos autónomos de 10 W por LED de 1,3 
W em Entrecampos 28. 

Consumo de 
papel e cartão 

Depleção indireta de 
recursos renováveis e não 
renováveis 

o Formação e ações de sensibilização de ambiente. 

Produção de 
ruído ambiental 

Incomodidade na 
comunidade envolvente 

o Realização de medições de ruído ambiente e analisar ações a 
desenvolver. 
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Designação Impacte Ambiental Forma de Controlo  

Consumo de 
combustível - 
gasóleo e 
gasolina 

Depleção indireta de 
recursos renováveis e não 
renováveis 

o Formação em ecocondução; 
o Instalação de limitadores de velocidade em viaturas VOP e pool; 
o Outbound aos condutores em viaturas VOP e pool; 
o Controlo da pressão em pneus em viaturas de pool; 
o Formação e ações de sensibilização de ambiente. 

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. 

o Formação em ecocondução; 
o Instalação de limitadores de velocidade em viaturas VOP e pool; 
o Outbound aos condutores em viaturas VOP e pool; 
o Controlo da pressão em pneus em viaturas de pool; 
o Formação e ações de sensibilização de ambiente. 

Existência de 
Antenas 

Redução da qualidade da 
paisagem natural e da 
paisagem urbana 

o Redução de impacte paisagístico e redução de ocupação de solo 
(partilhas de espaço com outros operadores). 

Emissão de 
radiações 
eletromagnéticas 

Degradação da qualidade 
intrínseca dos habitats 
naturais 

o Monitorização dos níveis das radiações eletromagnéticas. 

 
 
Consumo de 
equipamentos 
elétricos e 
eletrónicos (EEE) 

 
 

Depleção indireta de 
recursos renováveis e não 
renováveis 

o Reacondicionamento por via de recuperação (interna e externa) 
de equipamentos no âmbito das operações de logística inversa e 
pós venda; 

o Criação de uma adenda a ser assinada pelos fornecedores de 
equipamentos móveis, onde se incluam requisitos de ecodesign/ 
conceção ecológica, de não utilização de materiais de zona de 
conflito; 

o Reativação de informação sobre EEE e Resíduos de EEEs 
anteriormente disponibilizada no site Ecomissão, entretanto 
offline; 

o Reacondicionamento, por via de recuperação (interna e 
externa), de equipamentos no âmbito das operações de logística 
inversa e pós venda; 

o Formação e ações de sensibilização de ambiente. 

Produção de 
resíduos de 
equipamentos 
elétricos e 
eletrónicos 
(REEE)  

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

o Desmontagem de antenas e equipamentos desativados; 
o Desmontagem de torres desativadas; 
o Contínua seleção e aquisição de ferramentas de trabalho de 

marcas de referência de mercado, incrementando o seu tempo 
útil; 

o Implementação de rotinas mensais de levantamento de resíduos 
segregados resultantes da atividade e obsoletos.  

o Formação e ações de sensibilização de ambiente. 

 

Os resultados da monitorização dos aspetos ambientais são detalhados de seguida: 
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Ruído  

As fontes de ruído suscetíveis de causar incómodo 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 PT Portugal efetua aleatoriamente a monitorização do ruído emitido. No decorrer de 2015, a 

PT Portugal monitorizou o ruído de 28 estações (wireless) e 25 edifícios (wireline). Sempre que se verificam níveis de 

incómodo e reclamações, com origem em valores superiores aos legalmente definidos, a PT Portugal prepara planos de 

intervenção para mitigação do respetivo impacte. 

Durante o ano de 2015 registaram-se 9 queixas sobre este tema. Destas, 5 foram resolvidas no próprio ano e as restantes 

encontram-se em resolução. 

Impacte paisagístico  

A PT Portugal 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 2015 a PT Portugal efetuou uma dissimulação de antenas e 

duas novas partilhas com outros operadores. 

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 sem intervenção humana. Com o intuito de preservar e recuperar este 

património, a PT Portugal tem participado em diversos projetos e iniciativas, nomeadamente no “Movimento Eco”. 

Portugal é um país com uma relação muito próxima com a floresta, que representa 35% do seu território. Em oposição às 

condições climatéricas verificadas no inverno, o clima quente e seco do verão desencadeia um elevado número de 

incêndios, muitos deles consequência de atos negligentes (mais de 50%).  

Para participar na minimização do número de incêndios verificados anualmente, a PT Portugal é uma das empresas 

envolvidas no “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. 

 

6.7. TRANSPORTE 

 

6.7.1. 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 aos seus colaboradores, todos os dias úteis do ano, com vários 

circuitos distribuídos ao longo do dia, para deslocações aos edifícios localizados fora dos centros urbanos. 

Km percorridos/ano Emissões (tCO2e)
*
 

81.491 7 

*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 PT Portugal 

desenvolve campanhas de sensibilização interna apelando à adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis 

como o recurso à teleconferência e videoconferência e divulgação da disponibilização de espaços para estacionamento de 

bicicletas nos seus edifícios. 
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7. INOVAÇÃO 

A aposta na inovação foi fortemente reforçada com a criação da Altice Labs, empresa com base em Portugal que será o 

polo de inovação para todas as operações do Grupo Altice. 

O claro enfoque na inovação tem estado no centro dos projetos e investimentos, visando antecipar tendências futuras de 

tecnologia e de consumo, melhorando assim a capacidade da empresa de oferecer soluções inovadoras ao mercado. A 

MEO desenvolveu uma abordagem estruturada para a promoção de uma cultura de inovação em toda a empresa com o 

objetivo de estabelecer um portfólio equilibrado de projetos. 

 

7.1. INVESTIMENTO 

A MEO tem em curso um ambicioso projeto de expansão da sua rede de fibra ótica, pretendendo atingir, nos próximos 

cinco anos, um total de 5,3 milhões de lares com acesso a serviços de internet de alto débito e elevada qualidade, através 

da expansão da rede em aproximadamente mais 3 milhões de casas ligadas ao longo do referido período. A rede de fibra 

contribuirá ativamente para o desenvolvimento e competitividade do país, permitindo o acesso generalizado a serviços 

avançados de comunicações, com elevada largura de banda e fiabilidade garantida. 

O investimento e a inovação vão permitir assegurar que consumidores e empresas, independentemente da sua dimensão, 

setor de atividade e localização geográfica, tenham acesso a uma oferta de serviços convergente, de qualidade superior e 

competitiva. Em cada casa estará disponível um conjunto de serviços cada vez mais completo: qualidade máxima de 

imagem com conteúdos HD e Ultra HD; número ilimitado de TV sem necessidade de set-top-box ou internet com largura 

de banda garantida. Nas empresas, as potencialidades incidem no acesso a soluções inovadoras e novos modelos de 

negócios com impacto na redução de custos e expansão para novos mercados, assim como na oferta de serviços 

integrados de telecomunicações e tecnologias da informação, cloud computing, segurança e internet of things. 

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

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015

76
57

Valores Altice Labs
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Investimento por etapa, de Investigação & Desenvolvimento e Inovação em 2015 

 

 

Até 2014 decorreu um triénio de forte investimento em infraestrutura, o que justifica uma maior concentração na 

inovação planeada e exploratória. Neste novo triénio passou a ser monetizada a infraestrutura anteriormente criada para, 

assim, se passar a ter retorno do investimento feito anteriormente, daí maior investimento em inovação incremental e 

planeada. 

 

7.2. PROJETOS SUSTENTÁVEIS 

As Cidades Inteligentes são uma prioridade nas políticas da União Europeia e de Portugal, nomeadamente na estratégia de 

reindustrialização, na Agenda Digital e nas estratégias nacionais e regionais de inovação para uma especialização 

inteligente. A PT pretende ser um parceiro ativo, centrado em criar boas infraestruturas e em garantir que há um 

ambiente propício à criação de ecossistemas que respondam aos desafios que surgem todos os dias. 

A estratégia da PT para as smart cities é global e vai desde a definição de uma metodologia adaptada às necessidades de 

cada município, ao diagnóstico e posicionamento do município numa matriz de desenvolvimento tecnológico, até à 

definição dos serviços necessários para a implementação de uma estratégia consolidada de modernização tecnológica, 

através da disponibilização de um portefólio muito diversificado, desenhado de raiz para as smart cities e adaptável a cada 

realidade – a cada cidade – em concreto. 

No portefólio da PT desenhado para as smart cities, na área da eficiência energética, destacam-se a telemetria e 

monitorização da água, mas também aplicações para a gestão de resíduos, de parqueamentos e da iluminação pública, 

permitindo agregar, em tempo real, toda a informação com relevo para a gestão integrada das várias áreas de intervenção 

na cidade. 

Na ótica de dotar os munícipes de instrumentos facilitadores da vida nas cidades, a PT disponibiliza soluções Cloud, com 
impacto direto em processos de aprendizagem, formação e atividades profissionais. Com o MEO Táxi e o MEO Parking, por 
exemplo, a PT possibilita respetivamente chamar um táxi e pagar o estacionamento através do próprio telemóvel. 
Também a saúde é abrangida pela estratégia da PT para as smart cities, através de soluções como a Telemedicina, o 
Medigraf e a Teleassistência. 

Como exemplo, identificamos dois projetos: 

 

31%

62%

7%

Inovação incremental Inovação planeada

Inovação exploratória
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BESOS - Building Energy decision Support systems for smart cities 
O objetivo do BESOS é dotar o território com sistemas de decisão inteligentes, capazes de fazer a gestão coordenada de 
infraestruturas públicas em smart cities e, ao mesmo tempo, fornecer aos cidadãos informação que promova a 
sustentabilidade e a eficiência energética. As partes interessadas serão capazes de aceder e interagir com as 
infraestruturas existentes em cidades inteligentes. Não só analisarão em tempo real os dados de tais sistemas mas 
também poderão implementar estratégias comuns impondo a eficiência energética.  
 
SHAR-LLM - Sharing Cities, Lisbon, London, Milan  

O projeto Sharing Cities possui quatro objetivos principais: 

 Alcançar escala no mercado europeu das cidades inteligentes, provando que soluções bem projetadas, com base 
nas necessidades comuns, podem ser integradas em ambientes urbanos complexos. Isto será feito para que 
possam exibir o seu verdadeiro potencial e permitir um aumento de escala significativo e um consequente 
aumento dos valores social, económico e ambiental. 

 Adotar uma primeira abordagem digital que comprove que a integração das TIC pode melhorar e conectar a 
infraestrutura existente, assim como o desenho e a execução de novas infraestruturas de uma cidade, permitindo 
a criação de um novo conjunto de serviços digitais, que irão ajudar os cidadãos a fazer escolhas mais benéficas no 
que diz respeito à eficiência energética e mobilidade. Quando escalado para o nível de uma cidade, irá aumentar 
a sua capacidade de alcançar metas fundamentais para a mobilidade, habitação, eficiência energética e resiliência 
e desenvolvimento económico.  

 Acelerar o mercado para entender, desenvolver e testar negócios, investimento e modelos de governação, 
essenciais para a verdadeira agregação e replicação (através de colaboração) de soluções de cidades inteligentes 
de diferentes tamanhos e níveis de maturidade. Com este ponto, pretende-se acelerar o ritmo com o qual se 
fazem melhorias transformadoras e aumentar a sustentabilidade nas comunidades. 

 Partilhar e colaborar para a sociedade de forma a responder à crescente procura de participação, melhorar os 
mecanismos para o envolvimento dos cidadãos, melhorar a capacidade do governo local na elaboração de 
políticas e prestação de serviços, através da colaboração e eco design, e ainda oferecer resultados que são 
melhores para os cidadãos, empresas e visitantes.  
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8. GESTÃO DE FORNECEDORES 

Para a PT Portugal, a defesa e a promoção dos princípios e códigos de conduta relacionados com os Direitos Humanos é 

tão 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 acordos/contratos da PT 

Portugal com parceiros e fornecedores incluem cláusulas de ambiente, SST, direitos humanos e outros temas de 

responsabilidade social. 

O investimento da PT Portugal neste domínio é feito através de campanhas de sensibilização, formação e compromissos 

assumidos com a cadeia de valor. 

 

Áreas de Investimento em DH Tema Fornecedores PTP 

Informação online e campanhas de 

sensibilização 

Direitos Humanos     

Relações Laborais     

SST     

Registo de fornecedores  

Direitos Humanos     

Relações Laborais     

Ambiente     

SST     

Compromissos subscritos entre as 

entidades e/ou cláusulas 

contratuais 

Direitos Humanos     

Relações Laborais     

Ambiente     

SST     

 

Os temas de Direitos Humanos são monitorizados tanto nas operações da organização como nos seus fornecedores, de 

forma a identificar o alinhamento da cadeia de valor com os princípios da PT Portugal, não tendo sido identificada 

nenhuma denúncia/ ocorrência relacionada com quaisquer violação de direitos humanos. 

Tema PT Fornecedores Outros stakeholders 

Liberdade de associação e 

negociação coletiva 
Zero 

Ocorrências 

Risco 

Reduzido 

 

 

 

Zero 

Ocorrências 

Risco 

Reduzido 

 

Não Aplicável 
Trabalho infantil 

Trabalho forçado 

Violação de direitos dos 

povos locais 

Privacidade de dados Zero ocorrências 

Risco Reduzido Relações laborais 

 

O modelo de registo de potenciais fornecedores da PT Portugal, obriga à aceitação do Código de Conduta e da Política de 

Responsabilidade Social da organização, que integra aspetos éticos, laborais, de direitos humanos, ambiente e saúde e 

segurança no trabalho, bem como o envio de documentação que evidencie o cumprimento da legislação em vigor e das 

práticas de sustentabilidade da empresa. Sem cumprir todos os requisitos relacionados com ética, os fornecedores não 

reúnem condições para concluir o processo de registo. 
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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 2015, a PT Portugal geriu 3.450 fornecedores registados no Clube de Fornecedores PT e 645 fornecedores adjudicados. 

O volume de adjudicações efetuadas em 2015 atingiu o valor de 562 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. 

 

Fornecedores nacionais/internacionais registados e adjudicados 

 

 
 

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. 

 

Distribuição das compras a fornecedores nacionais/internacionais 
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9. ANEXOS 

 

9.1. TABELA DE INDICADORES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Sociais

GRI Descrição 2014 2015

G4-10 Colaboradores  com contrato a termo masculino 77% 82%

G4-10 Colaboradores  com contrato a termo feminino 23% 18%

G4-10 Colaboradores  com contrato sem termo masculino 62% 62%

G4-10 Colaboradores  com contrato sem termo feminino 38% 38%

G4-11 Colaboradores abrangidos pelo Acordo Coletivo Trabalho (ACT) 94% 97%

G4-11 Colaboradores não abrangidos pelo Acordo Coletivo Trabalho (ACT) 6% 3%

G4-LA12 Colaboradores com Ensino básico e secundário 48% 49%

G4-LA12 Colaboradores com Ensino superior 40% 40%

G4-LA12 Colaboradores com Pós-graduação/Mestrado/Doutoramento 12% 11%

GR-LA3 Número de colaboradores masculinos com licença parental (LP) 343 309

GR-LA3 Número de colaboradores femininos com licença parental (LP) 194 177

GR-LA3 Número de colaboradores masculinos que regressaram após LP 343 307

GR-LA3 Número de colaboradores femininos que regressaram após LP 193 175

GR-LA3 Número de colaboradores masculinos que se mantiveram 1 ano após LP 331 293

GR-LA3 Número de colaboradores femininos que se mantiveram 1 ano após LP 189 166

G4-LA1 Novas contratações sexo masculino (número efetivo) 299 74

G4-LA1 Novas contratações sexo feminino (número efetivo) 75 47

G4-LA1 Novas contratações sexo masculino (%) 80% 61%

G4-LA1 Novas contratações sexo feminino (%) 20% 39%

G4-LA6 Taxa de absentismo global 4,00 4,34

G4-LA6 Taxa de absentismo global sexo masculino 2,90 3,65

G4-LA6 Taxa de absentismo global sexo feminino 5,94 5,53

G4-LA13 Rácio remuneração homem/mulher cargos gestão (Dirigentes) 0,94 1,2

G4-LA13 Rácio remuneração homem/mulher cargos gestão (Quadros) 1,06 0,7

G4-LA13 Rácio remuneração homem/mulher cargos gestão (Outros quadros) 1,01 1,0
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9.2. METODOLOGIAS DE CÁLCULO 

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 - 
Inventário Nacional de Emissões 

Atmosféricas (INERPA) 
Agência Portuguesa do Ambiente -

Inventário Nacional de Emissões 
Atmosféricas (INERPA) 

Gás natural 

PCI = 0,03846 GJ/m
3
 

 
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 0,0497 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 0,0545 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 Fuel) 

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

Portuguese National Inventory Report 
2014 

Comboio 
Fator emissão 0,00854 kg CO2e/ 

passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion 

Factor Repository 

Mota

Fator emissão 114,591 g CO2/km 
 

Fator emissão 0,115 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 
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Autocarro 
Fator emissão 0,01768 kg CO2e/ 

passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion 

Factor Repository 

Barco 
Fator emissão 0,00361 kg CO2e/ 

passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion 

Factor Repository 

Elétrico 
Fator emissão 0,00942 kg CO2e/ 

passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion 

Factor Repository 

Metro 
Fator emissão 0,00998 kg CO2e/ 

passenger.km 
DEFRA - Greenhouse Gas Conversion 

Factor Repository 
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TABELA GRI 

Conteúdos Padrão Gerais 

Indicador GRI Páginas do Relatório Observações 

Estratégia e Análise 

G4-1 6 a 7  

G4-2 12, 13, 14, 15 a 21  

Perfil da Organização 

G4-3 2  

G4-4 8  

G4-5 2  

G4-6 8  

G4-7 21 a 23  

G4-8 8  

G4-9 8, 11, 27 a 28  

G4-10 29 a 31 e 41 Os trabalhadores que não são da PT mas que 
exercem funções em nome da PT não estão 
apurados na sua totalidade. 

G4-11 76  

G4-12 74 a 75  

G4-13 21  

G4-14 22 a 23 e 27 a 28  

G4-15 16  

G4-16 16  

Aspetos Materiais – Contornos e Limites 

G4-17 5 e 8  

G4-18 19 a 20  

G4-19 19 a 20  

G4-20 19 a 20  

G4-21 19  

G4-22 5  

G4-23 5  

Envolvimento dos stakholders 

G4-24 18  

G4-25 16 a 17  

G4-26 16 a 20  

G4-27 20  

Perfil do relatório 

G4-28 5  

G4-29 5  

G4-30 5  

G4-31 2  

G4-32 5, 79 a 85  

G4-33 n.a. A PT Portugal optou por este ano não submeter o 
relatório a verificação externa. 

Governo de sociedade 

G4-34 21  

G4-35  Informação disponível em 
https://www.telecom.pt/pt-
pt/sustentabilidade/sustentabilidade-
corporativa/Paginas/sustentabilidade-
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Indicador GRI Páginas do Relatório Observações 

corporativa.aspx 

G4-36  Informação disponível em 
https://www.telecom.pt/pt-
pt/sustentabilidade/sustentabilidade-
corporativa/Paginas/sustentabilidade-
corporativa.aspx 

G4-37 14 a 18  

G4-38 21  

G4-39 21  

G4-40 21  

G4-41 14 O código de ética contém orientações sobre 
conflitos de interesse e pode ser consultado em 
https://conteudos.telecom.pt/Documents/PT/a-
pt/codigo-etica-pt.pdf 

G4-42 21  

G4-43  Os órgãos de governo mais elevados tomam 
conhecimento formal das concretizações e dos 
desafios da sustentabilidade sempre que seja 
relevante e, no mínimo, uma vez por ano. Os 
temas da sustentabilidade são incluídos 
habitualmente na agenda de trabalhos do Comité 
Executivo. 

G4-44 21  

G4-45 21 a 23  

G4-46 21 a 23  

G4-47 21 a 23  

G4-48 14 e 21 a 26  

G4-49 14 e 21 a 26  

G4-50 24 a 26  

G4-51 n.a.  

G4-52 n.a.  

G4-53 n.a.  

G4-54 21  

G4-55 n.a.  

Ética e Integridade 

G4-56 14  

G4-57 18 e 24 a 26  

G4-58 18, 23 a 25  

 

Conteúdos Padrão Específicos 

Indicador GRI Páginas do Relatório Observações 

Categoria Económica 
Aspeto Material – Desempenho económico 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EC1 27 a 28  

G4-EC2 28  

G4-EC3 28 Informação disponível no RC do Grupo Altice e no 
RC da MEO 

G4-EC4 n.a. Não aplicável à PT Portugal 
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Indicador GRI Páginas do Relatório Observações 

Aspeto Material – Presença no mercado 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EC5 40 a 41  

G4-EC6 n.a. Não aplicável, uma vez que este relatório apenas 
se refere à atividade em Portugal 

Aspeto Material – Impactos económicos indiretos 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-EC7 28, 52 a 55  

G4-EC8 52 a 55  

Aspeto Material – Práticas de procurement 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-EC9 27 a 28  

Categoria Ambiental 
Aspeto Material – Materiais 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EN1 56  

G4-EN2 57  

Aspeto Material – Energia 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-EN3 59  

G4-EN4 60  

G4-EN5 60 a 61  

G4-EN6 60  

G4-EN7 60  

Aspeto Material – Água 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EN8 61  

G4-EN9 62  

G4-EN10 61  

Aspeto Material – Biodiversidade 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-EN11 68  

G4-EN12 68 a 70  

G4-EN13 70  

G4-EN14  As operações da PT não afetam espécies integradas na 
Lista Vermelha da IUCN e na Lista Nacional de 
Conservação das Espécies 

Aspeto Material – Emissões 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-EN15 62  

G4-EN16 62  

G4-EN17 62 a 63  

G4-EN18 63  

G4-EN19 64 As reduções foram alcançadas no scope 2 (eletricidade) 

G4-EN20 64  

G4-EN21 64 a 65  
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Indicador GRI Páginas do Relatório Observações 

Aspeto Material – Efluentes e Resíduos 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EN22 65  

G4-EN23 65 a 67  

G4-EN24 68  

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. 

G4-EN26 65  

Aspeto Material – Produtos e Serviços 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EN27 56 a 58  

G4-EN28 57  

Aspeto Material – Cumprimento 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EN29 25  

Aspeto Material – Transportes 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EN30 70  

Aspeto Material – Global 

G4-DMA 79 a 85  

G4-EN31 28  

Aspeto Material – Avaliação ambiental de fornecedores 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-EN32 74 a 75  

G4-EN33 74 a 75  

Aspeto Material – Instrumentos de resolução de conflitos ambientais 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-EN34 43, 70  

Categoria Social 
Subcategoria: Práticas Laborais e Trabalho Condigno 

Aspeto Material – Emprego 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-LA1 30 a 31  

G4-LA2 32  

G4-LA3 33  

Aspeto Material – Gestão das relações laborais 

G4-DMA 79 a 85  

G4-LA4 34  

Aspeto Material – Segurança e saúde ocupacional 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-LA5 35  

G4-LA6 35 a 36  

G4-LA7 35  

G4-LA8 34  
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Indicador GRI Páginas do Relatório Observações 

Aspeto Material – Formação 

G4-DMA 79 a 85  

G4-LA9 36 a 38  

G4-LA10 36 a 39  

G4-LA11 38 a 39  

Aspeto Material – Diversidade e igualdade de oportunidades 

G4-DMA 79 a 85  

G4-LA12 29 a 31, 41 e 76  

Aspeto Material – Igualdade de remuneração homem/mulher 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-LA13 40 a 41 e 76  

Aspeto Material – Avaliação de fornecedores em práticas laborais 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-LA14 74 a 75  

G4-LA15 74 a 75  

Aspeto Material – Instrumentos de resolução de conflitos laborais 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-LA16 23 a 25  

Subcategoria: Direitos Humanos 

Aspeto Material – Investimento 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-HR1 39 a 41  

G4-HR2 40  

Aspeto Material – Não discriminação 

G4-DMA 79 a 85  

G4-HR3 40  

Aspeto Material – Liberdade de associação e negociação coletiva 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-HR4 74 a 75  

Aspeto Material – Trabalho infantil 

G4-DMA 79 a 85  

G4-HR5 74 a 75  

Aspeto Material – Trabalho forçado 

G4-DMA 79 a 85  

G4-HR6 74 a 75  

Aspeto Material – Práticas de segurança 

G4-DMA 79 a 85  

G4-HR7 40  

Aspeto Material – Direitos indígenas 

G4-DMA 79 a 85  

G4-HR8 74 a 75  

Aspeto Material – Avaliação 

G4-DMA 79 a 85  

G4-HR9 74 a 75  

Aspeto Material – Avaliação de direitos humanos nos fornecedores 

G4-DMA 79 a 85  
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Indicador GRI Páginas do Relatório Observações 

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-HR10 74 a 75  

G4-HR11 74 a 75  

Aspeto Material – Instrumentos de resolução de conflitos em direitos humanos 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-HR12 23 a 26  

Subcategoria: Sociedade 

Aspeto Material – Comunidades locais 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-SO1 42 a 47 e 68 a 69  

G4-SO2 42 a 47 e 68 a 69  

Aspeto Material – Anticorrupção 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-SO3 26   

G4-SO4 40 Refere-se a formação em DH que integra temas de 
corrupção. 

G4-SO5 23 a 26 As situações identificadas encontram-se a ser 
tratadas judicialmente. 

Aspeto Material – Políticas públicas 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-SO6 n.a. A PTP não efetua contribuições a partidos políticos 

Aspeto Material – Comportamento anti concorrência 

G4-DMA 79 a 85  

G4-SO7 23 a 26  

Aspeto Material – Cumprimento 

G4-DMA 79 a 85  

G4-SO8 24 a 26  

Aspeto Material – Avaliação de fornecedores em assuntos relacionados com a Sociedade 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-SO9 74 a 75  

G4-SO10 74 a 75  

Aspeto Material – Resolução de situações relacionadas com a Sociedade 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-SO11 24  

Subcategoria: Responsabilidade nos produtos 

Aspeto Material – Segurança e saúde no Cliente 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-PR1 42 a 57  

G4-PR2 24 a 26 Não se registaram não conformidades neste tema. 

Aspeto Material – Rotulagem de produtos e serviços 

G4-DMA 79 a 85  

G4-DMA Específica 79 a 85  

G4-PR3 42 a 47  

G4-PR4 26  
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Indicador GRI Páginas do Relatório Observações 

G4-PR5 46  

Aspeto Material – Comunicação e marketing 

G4-DMA 79 a 85  

G4-PR6 47 a 48  

G4-PR7 26  

Aspeto Material – Privacidade dos Clientes 

G4-DMA 79 a 85  

G4-PR8 48 a 52  

Aspeto Material – Cumprimento 

G4-DMA 79 a 85  

G4-PR9 26  
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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 8 

2 Descrição da cadeia de valor 18, 74 a 75 

Políticas de Gestão de Direitos Humanos e Procedimentos 
3 Descrição de Compromissos, Estratégias e Políticas 13 a 18, 40 

Website corporativo  

4 Descrição dos sistemas de gestão 13 a 18, 21 a 23 

5 Descrição de ferramentas de integração, avaliação e 
monitorização 

21 a 26, 40, 74 a 75 

Políticas de Gestão e Procedimentos Laborais 
6 Descrição de Compromissos, Estratégias e Políticas 12 a 13 

Website corporativo 

7 Descrição dos sistemas de gestão 12 a 16 e 31 

8 Descrição de ferramentas de integração, avaliação e 
monitorização 

12 a 16, 29 a 31, 74 a 75 

Políticas de Gestão e Procedimentos Ambientais 
9 Descrição de Compromissos, Estratégias e Políticas 12 a 16 

Website corporativo 

10 Descrição dos sistemas de gestão 21 

11 Descrição de ferramentas de integração, avaliação e 
monitorização 

56 a 70, 74 a 75 

Políticas de Gestão e Procedimentos Anticorrupção 
12 Descrição de Compromissos, Estratégias e Políticas 12 a 16 

Website corporativo 

13 Descrição dos sistemas de gestão 21 

14 Descrição de ferramentas de integração, avaliação e 
monitorização 

21 a 26, 74 a 75 
Website corporativo 

Iniciativas para apoiar temas e objetivos das Nações Unidas 
15 Descrição da contribuição para os objetivos 12, 79 a 85 

16 Descrição dos investimentos sociais estratégicos e filantrópicos 52 a 55 

17 Descrição das iniciativas de envolvimento em políticas públicas 16 

Liderança e Governança para a sustentabilidade 
18 Descrição de parcerias e ação coletiva 16 

Website corporativo 

19 Descrição do compromisso do CEO 6 a 7, 12, 16 a 20 

20 Descrição do Board e da sua fiscalização 21 
Website corporativo 

21 Descrição do envolvimento com as partes interessadas 16 a 20 
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