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Este relatório apresenta conteúdos padrão das diretrizes da Global Reporting Iniciative (GRI) Sustainability Reporting Standards para relato de sustentabilidade. 
A informação sobre cada um dos GRI Standards é abordada, compilada e analisada conforme as orientações de gestão GRI, sempre que aplicáveis à atividade 
da empresa. 

O relatório contém dados relativos à atividade da Altice Portugal durante o ano de 2019, com a integração das seguintes empresas: MEO, Fundação Altice, 
ACS, Altice Labs, PT Contact, PT Sales, PT Data Center e Previsão. A Altice Portugal elabora anualmente o relatório de sustentabilidade bem como o Relatório 
& Contas Consolidadas do Grupo Altice, onde estão espelhadas as contas, as demonstrações financeiras e o governo da sociedade. 

A estrutura e informação disponibilizada neste relatório constitui um ato de transparência e de partilha da Altice 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, do ambiente e da sociedade 
a longo prazo.

Os dados apresentados têm origem nos sistemas de informação da Altice 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, políticas e estratégias da empresa 
encontram-se referenciadas neste relatório e o seu detalhe pode ser encontrado no site corporativo da empresa. Os dados apresentados ao longo do 
relatório evidenciam a evolução do desempenho da Organização em cada tema.

Este relatório não foi sujeito a validação externa, sendo no entanto aprovado pelo Comité Executivo.

Este relatório incorpora as sugestões de aperfeiçoamento que nos são transmitidas através do Canal aberto para esse efeito 
em sustentabilidade@telecom.pt.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE - GRI

PERÍODO DE INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA, ÂMBITO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

ESTRUTURA E INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADAS

CRITÉRIOS UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DOS DADOS ECONÓMICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS

VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

SUGESTÕES DE APERFEIÇOAMENTO

PERFIL DO RELATÓRIO
A elaboração deste relatório obedece aos seguintes critérios
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Caros colaboradores e parceiros,

A Sustentabilidade sempre foi uma prioridade da Altice Portugal, sendo um dos pilares intrínsecos 
à estratégia da empresa, a par com o investimento, a inovação, a qualidade de serviço com foco no 
cliente, e a proximidade.

No contexto atual e peculiar em que vivemos, decorrente da pandemia mundial, a importância da 
sustentabilidade no nosso dia a dia, em todas as suas vertentes, social, ambiental e económica, 
tornou-se ainda mais relevante.

Hoje, devido a um caminho iniciado desde a entrada da nova gestão, a que com orgulho presido, a 
Altice Portugal já funciona em mais de 90% da sua atividade através de energia verde. Este marco 
demonstra o quanto nos preocupamos com questões fundamentais da sobrevivência humana, mas 
também posturas que devem estar à altura do tempo em que vivemos e em que ser exemplo pode 
ser determinante para a promoção de um Mundo melhor.

Materializando a estratégia definida no eixo da sustentabilidade, assinalo alguns exemplos de 
iniciativas que ocorreram em 2019, que deixaram bem presente a nossa marca neste âmbito:

- #NãoFiqueÀEspera, criada para dar voz e chamar a atenção da sociedade para questões e 
problemáticas presentes no seu dia a dia, em que milhares de pessoas saíram à rua e fizeram um 
minuto de barulho pelas mais de 30 vítimas de violência doméstica que morreram no silêncio desde 
o início de 2019, dando voz ao combate à violência doméstica;

Mensagem do Presidente
1.

Alexandre Fonseca
Presidente Executivo

Altice Portugal

- A campanha “The Unwanted Shapes” do MEO que, no âmbito 
da ligação da Altice Portugal ao Surf, levou a cabo um conjunto de 
iniciativas de consciencialização para o uso excessivo de plástico e 
para o seu impacto nos oceanos;

- O projeto itinerante da Fundação Altice que, através de um camião 
TIR, leva tecnologia e literacia digital às cidades e aos locais mais 
remotos de Portugal, procurando sensibilizar, educar e formar a 
comunidade através de programas e outras atividades pedagógicas;

- O Programa Inclui, da Fundação Altice que, sob o novo mote ‚ Ninguém 
fica de fora’, pretende tornar a comunicação e o acesso à tecnologia 
acessível a todos os cidadãos, sem qualquer exceção;

- O Router de Cortiça desenvolvido pela Altice Labs, criado com 
ambição ecológica, com o benefício de reduzir a densidade do 
material final, melhorar a performance acústica e térmica e, assim, 

reduzir a pegada de carbono.

Com a ambição de ir mais longe neste tema tão relevante e com 
o intuito de reforçar e incentivar a cultura sustentável de forma 
transversal no ADN de todos os colaboradores, criámos agora o 
Comité de Sustentabilidade da Altice Portugal.A criação deste novo 
órgão vem reforçar o posicionamento da Altice Portugal perante um 
tema atual e de relevo para a sociedade, procurando ainda ajudar e 

contribuir, através da sua cadeia de valor e em linha com os princípios 
da sustentabilidade, para o progresso social e económico do nosso 
País. Este órgão, a par, por exemplo, do Conselho Consultivo para as 
Relações Laborais, vem defender, proteger e desenvolver princípios, 
valores e ações extremamente relevantes das quais não abdico e que 
sei que nos fortalecem e muito nos orgulham.

Para finalizar, uma palavra de agradecimento a todos os colaboradores 
e parceiros, que têm ajudado a cumprir o primordial papel responsável 
da Altice Portugal no eixo da Sustentabilidade.

 Juntos vamos liderar o Futuro!

Conto convosco, contem comigo.

Cordiais cumprimentos,
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2.
A Altice Portugal oferece serviços fixos, serviços de rede móvel e serviços de media e publicidade para 
clientes B2C (consumo) e B2B (empresarial) em Portugal.

Como parte da sua estratégia inovadora, a Altice Portugal está concentrada no investimento que lhe 
permita ter a melhor infraestrutura do mercado, tanto em fibra como móvel, de forma a manter a sua 
posição cimeira. A Organização continua a melhorar a sua competitividade na convergência fixo-móvel, 
mantendo o foco na melhoria da experiência do cliente.

O investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) permite a criação de produtos, serviços e 
soluções com características e funcionalidades inovadoras e sustentáveis, que permitem reduzir a pegada 
de carbono, minimizar a dependência energética das redes e dos equipamentos e o consumo de materiais, 
tanto na casa dos clientes como na Organização.

União, dedicação, coragem, disrupção, rapidez para entregar excelência aos clientes.
Estes são os valores que diariamente promovemos e seguimos.

Quem somos
2.1.

Mais informação na secção 7.2 Indicadores económicos e 7.4 Indicadores Sociais+

Receitas

2018

2019

2.110,2 m€ 

2.109,5 m€ 

Investimento

2018

2019

429,9 m€ 

459,6 m€ 

Nº Colaboradores

2018

2019

7.679

8.623

A EMRESA
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O modelo de gestão da Altice Portugal tem por base uma estrutura orgânica e funcional da empresa, constituída pelo Presidente Executivo e 
Pelo Comité Executivo designado por ComEx.

Estrutura de Governance Atividades da Altice Portugal
Graças à sua estratégia de investimento, a Altice Portugal permanece no caminho definido para atingir a sua meta de cobertura nacional de fibra. Em 2019, a 
MEO fortaleceu a sua posição de liderança em fibra, alcançando 4,9 milhões de casas passadas, o que representa mais 0,4 milhões de casas em comparação 
com o final de 2018.

Investimentos significativos nas redes produziram resultados positivos, com a MEO a deter a melhor cobertura de rede móvel, com 99,4% da população 
em 4G e 78,3% em 4G+, a  31 de dezembro de 2019. A instalação do 5G Living Lab no Campus Altice Labs permitiu também a demonstração de casos de 
utilização crítica, sustentados na nova tecnologia.

Em 2019 a MEO alcançou um maior número de clientes, com crescimento da sua base no segmento residencial fixo e no pós-pago móvel. A base fixa 
residencial cresceu em mais de 13 mil clientes, enquanto o churn fixo e móvel foi mantido nos níveis mais baixos do setor. O crescimento líquido de clientes 
de fibra foi de mais 149 mil, suportado pela expansão sustentada da cobertura de fibra do MEO. O crescimento líquido no pós-pago móvel foi de mais de 122 
mil. O investimento em rede e a estratégia de convergência da MEO permitiram o incremento da receita, que cresceu 1,7% em 2019.

A Altice Portugal está focada na convergência de serviços fixos e móveis através de cross-selling e up-selling das suas ofertas, de forma a aumentar ainda 
mais a sua penetração multiplayer. As tecnologias móveis e de fibra permitem oferecer serviços digitais premium e funcionalidades interativas atrativas 
(por exemplo, oferta MEO Go!). A Altice Portugal aproveitou as vantagens da sua rede para impulsionar a sua estratégia multiplay e para oferecer uma 
combinação atraente de conteúdos, velocidade e funcionalidade.

A Altice Portugal oferece aos seus clientes residenciais serviços fixos em pacote double e 
triple play, que incluem uma combinação de serviços de TV, acesso à Internet de banda 
larga e voz fixa, juntamente com equipamentos, a preços ajustados a cada segmento de 
mercado.

Embora os produtos da Altice Portugal ofereçam uma melhor relação custo-benefício 
para o cliente quando comprados como parte de pacotes multiplay, a maioria desses 
serviços também está disponível de forma independente. Estão igualmente disponíveis 
pacotes quad-play, incluindo serviços fixos e móveis.

2019 Relatório de Sustentabilidade Altice Portugal 12 132019 Relatório de Sustentabilidade Altice Portugal 



A Altice Portugal comercializa os seus produtos e serviços sob várias marcas, mas com uma missão única de entregar a melhor experiência ao 
cliente, a qualquer hora e em qualquer lugar, indo ao encontro das expectativas dos clientes.

Altice Empresas
Soluções para o mundo empresarial.
 A Altice Empresas dispõe de um oferta de 
soluções tecnológicas e de telecomunicações 
especialmente pensadas para Pequenas e 
Médias Empresas, bem como para as Grandes 
Empresas e Instituições.

As marcas da Altice Portugal Desempenho económico
As receitas do negócio residencial fixo da Altice Portugal aumentaram 0,5%, de 618,4 milhões de euros em 2018 para 621,6 milhões de euros em 2019. Esse 
aumento é explicado pelas adições líquidas positivas de 2019, quando comparado às adições líquidas negativas durante o mesmo período do ano anterior, 
compensadas por uma queda no ARPU fixo devido à pressão competitiva.

Os negócios residenciais móveis da Altice Portugal registaram um aumento na receita líquida de 1,3%, passando de 561,7 milhões de euros em 2018 para 
569,3 milhões de euros em 2019. Esse aumento foi impulsionado por um aumento na base de clientes pós-pagos, que foi parcialmente compensado por 
uma maior perda de assinantes pré-pagos em comparação com 2018.

As receitas dos serviços empresariais do Grupo diminuíram 1,1%, de 929,4 milhões de euros no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 para 919,3 
milhões de euros em 2019. Esta redução foi explicada principalmente pela venda do negócio internacional wholesale, uma transação encerrada em 6 de 
setembro de 2018 e pelo menor tráfego de voz internacional.

O EBITDA Ajustado do Grupo em Portugal foi de 832,1 milhões de euros, o que representa uma redução de 4,3% em relação a 2018. 
Esta redução deveu-se a dois fatores: 
• custos mais elevados de programação devido aos direitos de transmissão relacionados com futebol que foram adquiridos em 2016, mas que começaram 

a ser transmitidos na temporada 2018/2019;
• aumento das despesas de aluguer de infraestrutura devido à venda de torres e subsequente arrendamento das mesmas.
 
O impacto negativo destes dois fatores no EBITDA Ajustado foi minimizado pela redução de custos com colaboradores abrangidos, em março de 2019, pelo 
programa de redução voluntária de colaboradores (Programa Pessoa).

MOCHE
A nossa marca jovem
 Desde 2012, o MOCHE é a marca tática 
destinada aos jovens. A sua irreverência 
estratégica faz-se notar através da presença 
em áreas como o skate, gaming e diversão 
noturna.

SAPO
Um mundo digital
Nascido em 1995, o SAPO tem estado na 
linha da frente da indústria de conteúdos 
digitais. Todos os dias, mais de 1 milhão de 
pessoas visita o SAPO, que reúne notícias, 
serviços de compras, procura de emprego, 
blogs, meteorologia e muito mais.

MEO
Do telefone à interatividade sem limites
 A marca que revolucionou o mercado das 
telecomunicações em Portugal. Pela primeira 
vez, uma operadora de voz passou a oferecer 
também serviços de televisão e internet, 
usando uma infraestrutura tecnológica 
revolucionária: a fibra ótica.

Receitas (M€) 2018 2019

Residencial fixo 618,4 621,6 

Residencial móvel 561,7 569,3

Total Residencial 1.180,1 1.190,9 

Serviços empresariais 929,4 919,3

Total Global 2.109,5 2.110,2 
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Em 2019, o total de investimentos em Portugal foi de 429,9 milhões de euros (representando 21,0% da receita em Portugal), uma redução de 6,5% em 
comparação com os 459,6 milhões de euros no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 (representando 22,2% da receita em Portugal). Os custos 
de capital acumulados aumentaram devido a maiores investimentos em rede, mas que foram mais do que compensados por menores custos de capital 
relacionados com a rede móvel, devido à conclusão do Projeto de Transformação de Rede de Acesso Móvel – Single RAN em 2018 e uma diminuição no 
fundo de maneio relacionado com os custos de capital.

O investimento consistiu grandemente na expansão da rede Móvel 4G, na transformação da rede de Transporte, no investimento na Plataforma de Televisão 
e em particular no reforço da Infraestrutura de fibra ótica, para alcançar a meta de 5,3 milhões de casas em 2020. A Altice Portugal tem vindo a cumprir, 
trimestre após trimestre, todas as metas e estratégia definidas, com vista a disponibilizar a maior rede de fibra ótica e o acesso ao maior número de clientes, 
sem qualquer discriminação, mesmo nas áreas mais remotas. No final de 2019, a Altice Portugal atingiu 4,9 milhões de casas passadas com fibra ótica, num 
total de 425 mil casas passadas no ano 2019. 

Nos últimos 2 anos, a Altice Portugal tem continuamente investido de forma a garantir as melhores redes e a utilização de uma tecnologia de ponta, 
proporcionando a sua disponibilização a toda a população do país, contribuindo também para o desenvolvimento das economias regionais, para a captação 
de investimento, para a fixação das populações e, com isso, ajudar no combate à desertificação. Relativamente às comunicações móveis, 99% da população 
tem cobertura 4G e 78% tem 4G+. Nas comunicações fixas, 99% da população tem cobertura por IPTV ou fibra. E na cobertura Wi-Fi, são disponibilizados 
11 pontos de acesso por km.

O reforço do investimento, nomeadamente na fibra ótica foi um dos pilares estratégicos para preparar a Organização para os próximos anos, dotando-a 
de meios necessários para continuar a melhorar a qualidade de serviço e a lançar novos produtos/serviços, diversificando a sua oferta a todos os clientes, 
Consumo e Empresarial. Esta estratégia tem vindo a ter reflexos no controlo do churn (desligamentos) e no crescimento sólido de clientes.

Investimento Marketing e vendas

Satisfação dos clientes

O marketing na Altice Portugal utiliza uma combinação de promoções 
individuais e segmentadas, bem como o marketing geral da marca para 
atrair e reter clientes. Os principais canais de marketing são publicidade nos 
media, incluindo televisão, telemarketing, e-marketing, marketing de porta 
a porta (D2D), outdoors e publicidade em jornais. A estratégia de marketing 
da Organização é baseada no aumento da penetração de serviços multiplay 
na sua base de assinantes, no aumento da distribuição de serviços de valor 
acrescentado de TV e na garantia de um elevado nível de satisfação do cliente, 
como forma de manter taxas baixas de churn. Os esforços de marketing e 
vendas da Altice Portugal são sempre baseados na demonstração da alta 
qualidade e velocidade das suas redes.
A Altice Portugal utiliza uma ampla gama de canais de distribuição para 
vender os seus produtos e serviços. Em 2019, algumas das lojas adotaram 
o novo design  que promove um estilo de atendimento mais próximo e 
emocional. O novo conceito de proximidade das Lojas MEO permite que os 
clientes tenham um espaço sem barreiras físicas entre eles e os profissionais 
de atendimento e apresentam condições logísticas orientadas para a 
experimentação de serviços e produtos. 

A pedido da MEO, houve alterações em ambas as empresas de estudos de 
mercado na forma de questionar quer a satisfação quer a recomendação. 
Enquanto que em anos anteriores as questões eram para todos os serviços, 
a partir de janeiro de 2019 passou a ser em relação ao operador de 
telecomunicações, pelo que não existem dados relativamente à satisfação 
global para 2018.
Relativamente ao NPS do cliente consumo, a MEO registou uma subida de 
cerca de 165%, de 3,4 para 9,0, enquanto que todos os outros operadores 
registaram quebras dos seus valores no ano 2019. No segmento empresarial, 
a MEO registou a maior recuperação em termos percentuais (cerca de 52%).

A Altice Portugal está também posicionada para a vanguarda 
do 5G através de inúmeras iniciativas pioneiras de que são 
exemplo: o primeiro evento de gaming do mundo com 
cobertura 5G; o MOCHE XL ESports; a primeira emissão 
televisiva 5G em parceria com a RTP; a cobertura 5G de uma 
das maiores arenas de espetáculos do país (Altice Arena); a 
primeira videochamada 5G; ou a demonstração, na Altice Labs 
em Aveiro, da aplicabilidade desta tecnologia às operações de 
socorro, simulando um acidente de viação.
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No mercado de banda larga e móvel, a Altice Portugal tem como 
concorrentes a Vodafone, a NOS e a Nowo. No mercado de voz fixa, 
a Organização enfrenta uma erosão da quota de mercado devido à 
tendência para uso de serviços móveis em vez de serviços de telefone 
fixo. A concorrência no mercado de voz fixa é intensificada por operadores 
móveis, como a NOS e a Vodafone, que podem contornar a rede de voz 
internacional da MEO, ligando-se diretamente com redes de voz fixa e 
móvel, tanto na rede doméstica como no exterior. No mercado empresarial, 
concorrentes como a Vodafone e a NOS estão a conquistar quota de 
mercado da PT Portugal nos serviços de conectividade tradicionais, sendo 
esta perda parcialmente compensada com a introdução de novos serviços 
de TIC para os clientes empresariais da empresa.

O MEO foi o único operador que conseguiu reduzir o número de 
reclamações em 2019 (menos 21%). Neste ano foi também, pela primeira 
vez, o operador com menos reclamações por 1000 Clientes, resultado 
cumulativo de um conjunto de esforços de toda a Organização, por 
parte das operações de atendimento, das áreas técnicas e não técnicas, 
através das ações desenvolvidas no âmbito do “zero complaints” e do 
investimento na qualidade de serviço. 

Concorrência e Mercado

Dados Anacom 2019
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1521962

Prémios e Reconhecimentos

SAPO recebe troféu de 
melhor site de notícias, com 
a atribuição do selo Marcas 
de Confiança das Seleções 

do Reader’s Digest.

MEO Box 4K em “Experiência 
Televisão”, MEO by em 

“Pacotes Personalizáveis” 
e o Swapp na categoria 

“Serviços Over The Top”, 
como Produtos do Ano.

O MEO é o melhor operador 
de telecomunicações, na 

categoria de Melhor Operador 
de Telecomunicações , pela 

PC Guia.

Altice Portugal considerada, 
pela primeira vez, uma 

Superbrand.

Presidente Executivo da Altice 
Portugal distinguido nos 

prémios Best Team Leaders 
2019.

MEO Remote distinguido nos 
VideoTech Innovation Awards 

2019.

Altice distinguida como 
melhor empresa no 

Atendimento Telefónico 
ao Cliente, nos Troféus Call 

Center 2019.

MEO Sudoeste vence Prémio 
Cinco Estrelas, na categoria 

Festivais de música.
Center 2019.

Presidente Executivo da Altice 
Portugal distinguido nos 

prémios Best Team Leaders 
2019.

CTO da Altice Portugal 
eleito „Inovador do Ano” no 

Broadband World Forum.
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A Altice Portugal desenvolveu uma cultura focada em conformidade e 
integridade e adota uma abordagem de tolerância zero a comportamentos 
ilegais ou antiéticos, suborno e corrupção. O cumprimento da lei e a 
manutenção, ao mais alto nível, de padrões profissionais e éticos são 
componentes essenciais na condução dos negócios. 

A Altice Portugal adota e implementa as orientações identificadas no 
Código de Conduta e na Política Anticorrupção do Grupo Altice, disponíveis 
no site da Organização (http://altice.net/regulatory-information).

Todos os colaboradores devem atuar, em todos os momentos, com 
integridade e em conformidade com as leis aplicáveis, bem como com 
os valores, políticas e códigos adotados pela Organização, devendo 
reportar irregularidades, de acordo com a metodologia de denúncias 
implementada.

Em 2019, a Altice Portugal elaborou o Código de Boa Conduta para 
Prevenção e Combate ao Assédio e reviu o Código de Conduta de 
Responsabilidade Social para Fornecedores e o Código de Ética. O Código 
de Ética fornece um conjunto de regras e procedimentos a serem seguidos 
por todos os colaboradores e reforça uma cultura baseada nos valores 
essenciais da Organização, tais como a criação de valor para os clientes, 
o respeito pelo indivíduo, o valor da diversidade ou a preservação de um 
legado sustentável para as gerações futuras.

Os códigos e políticas da Organização encontram-se detalhados nos 
diferentes capítulos deste relatório, de acordo com o tema abordado e 
estão disponíveis no site corporativo da Altice Portugal.
A Altice Portugal desenvolve o seu negócio no estrito cumprimento 
da legislação e regulamentação em vigor, adotando, na medida da sua 
influência e capacidade de intervenção, outros compromissos e práticas 
de maior exigência.

No decorrer do ano de 2019, não foi identificado nenhum caso de violação 
do Código de Ética ou de Corrupção bem como de Concorrência Desleal 
ou Práticas Antitrust.

Ética e compliance
2.2.

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/sustentabilidade/etica/Paginas/codigos-politicas-compromissos.aspx

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/a-pt/Paginas/praticas-indevidas.aspx

Mecanismos de participação
de práticas indevidas

A Altice Portugal dispõe de instrumentos que lhe permitem garantir a conformidade com os princípios que defende.

De forma a garantir o pleno respeito pelos procedimentos e políticas 
internas, nomeadamente o Código de Ética, as normas nacionais e 
internacionais, a legislação em vigor e a Convenção dos 10 Princípios do 
Pacto Global das Nações Unidas, a Altice Portugal disponibiliza no seu 
website corporativo um Canal de Participação de Práticas Indevidas.

As participações recebidas neste Canal 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.

A área de Sustentabilidade procede a uma primeira triagem de cada 
participação e, de acordo com o tema, envia a mesma para a área responsável 
pelo seu tratamento, acompanhando o seu estado até à sua resolução. Todas 
as participações de práticas indevidas são registadas. O Comité Executivo é, 
sempre que necessário, envolvido na definição de procedimentos de resolução. 

No site corporativo da Altice Portugal, é também possível aceder à Provedoria 
do Cliente  que assegura rapidez e independência no tratamento de reclamações 
e sugestões, tendo poder para dirigir recomendações ao Comité Executivo 
para correção de decisões ou procedimentos inadequados no serviço de 
telecomunicações. Na apreciação destes casos, a Provedoria pode obter com 
urgência as informações e esclarecimentos necessários à formulação de um 
juízo independente.  

No site corporativo da Altice Portugal, é também possível aceder à Provedoria 
do Cliente  que assegura rapidez e independência no tratamento de reclamações 
e sugestões, tendo poder para dirigir recomendações ao Comité Executivo 
para correção de decisões ou procedimentos inadequados no serviço de 
telecomunicações. Na apreciação destes casos, a Provedoria pode obter com 
urgência as informações e esclarecimentos necessários à formulação de um 
juízo independente.  

A	Altice	Portugal	possui	diversos	
canais		de	participação	de	qualquer	
situação	irregular	e/ou	sugestão,	
quer	através	do	site	corporativo,	
da	provedoria	do	cliente	ou	dos	

canais	de	atendimento	presencial	ou	
telefónico.

Mecanismos de Participação de 
Práticas Indevidas

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	Altice	Portugal.

Compromisso

As	auditorias	internas	abrangem	
questões	de	compliance	com	

os	normativos	e	procedimentos	
implementados	e	que	integram	o	
modelo	de	gestão	da	Organização.	
Permitem	avaliar	o	cumprimento	
dos	requisitos	legais	e	outros	

aplicáveis	em	matérias	de	ambiente	
e	segurança	e	saúde	no	trabalho.	

Auditorias e Avaliações de 
Conformidade

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

Campus,		formação	nos	temas	de	
ambiente,	segurança	e	saúde	no	

trabalho,	código	de	ética,	combate	à	
corrupção	e	direitos	humanos.

Formação e Sensibilização
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Em 2019 foram rececionadas no Canal de Participação de Práticas Indevidas, 17 participações (58 em 2018), sendo três delas fora de âmbito. Este decréscimo 
está relacionado com o facto de, em 2018, terem existido muitas queixas de segurança e saúde no trabalho (SST) relacionadas com problemas num sistema 
de climatização num call center, tendo este tema ficado resolvido.

No canal Provedoria do Cliente foram rececionadas  24.313 participações (34.432 em 2018). A redução deste valor relaciona-se essencialmente com o 
decréscimo de reclamações na provisão, instalação e avaria, decorrente da aposta da Altice Portugal no aumento da qualidade de serviço e no acompanhamento 
ao cliente.

Segue a análise das participações de cada canal, por tipificação:

15%

36%

14%

7%

14%

14%

Canal participação práticas indevidas

Ambiente Cliente Via publica
Segurança e saúde Privacidade dados Recursos humanos

38%

29%

19%

7%
7%

Provedoria do cliente

Provisão, instalação e avaria Faturação e saldos
Venda Gestão de serviços e tarifários
Outros

Um dos princípios fundamentais da Altice Portugal é o respeito pela dignidade e pelos direitos de seus colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e 
acionistas. Este respeito inclui os direitos humanos e os direitos de propriedade. A Altice Portugal está comprometida com o desenvolvimento de uma cultura 
organizacional apoiada em políticas sociais e do trabalho que promovam os princípios dos direitos humanos, de forma a evitar qualquer forma de violação dos 
mesmos. Em 2019, durante a Sessão Comemorativa do Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Altice Portugal foi condecorada pela Liga Portuguesa dos 
Direitos Humanos – Civitas,  com uma medalha de reconhecimento por todo o apoio que tem vindo a prestar à associação e à defesa dos Direitos Humanos.

Direitos humanos

Auditorias e avaliações de conformidade
A Altice Portugal é certificada nas normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000-1, ISO 27001 e ISO17025, sendo o cumprimento dos requisitos destas 
normas, continuamente monitorizado, quer internamente quer por entidades externas. As auditorias internas e externas, as avaliações de conformidade 
ambiental e de segurança e saúde no trabalho são 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 
corretivas e de melhoria.
 
Enquanto que as auditorias internas abrangem as questões de compliance com os normativos e procedimentos que integram o modelo de gestão da 
Organização, a  avaliação de conformidade baseia-se na realização de verificações ambientais e de segurança aos edifícios, permitindo efetuar a avaliação da 
conformidade legal nas operações.

No decorrer das auditorias internas, das avaliações da conformidade e do exercício de funções, foram identificadas 285 situações não conformes, que 
não incluem as decorrentes das verificações de segurança, cuja análise não tinha sido finalizada à data do fecho do relatório. Foram encerradas 199 não 
conformidades no mesmo período. 

A Altice Portugal foi submetida ainda a 5 auditorias 
externas, tendo sido garantida, mais uma vez a renovação 
das certificações nos sistemas de gestão implementados 
de acordo com as normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 
20000-1 (Gestão do Serviço de TI) ISO 14001 (Ambiente), 
OHSAS 18001 (Segurança e Saúde no Trabalho), ISO 27001 
(Segurança da Informação), NP 4457 (Sistema de Gestão da 
IDI) e ISO 17025 (Gestão de Laboratórios). 

O Grupo também está comprometido em garantir a 
conformidade com os princípios de ética nos negócios por 
meio de acordos com seus principais fornecedores, como 
desenvolvido no capítulo 2.4 Gestão de procurement.
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NÚMERO DE AUDITORIAS E AVALIAÇÕES DA 
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Mais informação na secção 7.2 Indicadores económicos e 7.4 Indicadores Sociais+
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A Altice Portugal realiza anualmente avaliações de risco e oportunidades nas suas principais operações, de forma a identificar quais os principais riscos
a que está exposta, determinar as medidas apropriadas a adotar, bem como implementar oportunidades identificadas.

A abordagem de avaliação de risco da Altice Portugal consiste em:

Em cada Organização, a Administração é responsável, em última 
instância, por manter uma gestão de riscos eficaz, que inclua 
a estrutura de governança de risco da Organização, o sistema 
de controlos internos e a abordagem de auditoria interna. 
A responsabilidade das Direções é gerir o risco em toda a 
Organização em nome da Administração. 

A área de auditoria interna mantém controlos efetivos, avaliando 
de forma independente e objetiva a adequação e a eficácia dos 
sistemas internos de controlo e gestão de risco do Grupo Altice, 
através da realização de auditorias financeiras, auditorias aos 
Sistemas de Informação e auditorias operacionais, sistemáticas 
e ad-hoc, bem como investigações especiais, sempre que se 
justificar. Os resultados obtidos são discutidos trimestralmente 
com o Comité de Auditoria e com a Administração, para informar 
sobre as observações e recomendações mais relevantes da 
eficácia dos procedimentos de gestão de riscos.

Independentemente da abrangência de um sistema de gestão e 
controlo de riscos, não se pode considerar que seja exaustivo, nem 
se pode garantir que evitará que ocorrências negativas ocorram 
nos negócios e no ambiente de negócios da Organização ou que 
a resposta ao risco seja totalmente eficaz. A estrutura de gestão 
de risco do Grupo Altice é projetada para evitar ou mitigar ao 
invés de eliminar os riscos associados à realização dos objetivos 
estratégicos do Grupo, fornecendo uma garantia razoável, mas 
não garantia absoluta contra distorção ou perda relevante. No 
entanto, durante este exercício e nos anos anteriores, o Grupo 
Altice não identificou falhas importantes no seu sistema interno 
de gestão e controlo de riscos.

A identificação e avaliação de oportunidades é realizada pelas áreas da Organização, de 
acordo com os seguintes critérios:

O Grupo Altice partilha o mesmo procedimento de gestão de risco em todas as suas 
empresas, garantindo que as estruturas de controlo implementadas nas operações 
estejam alinhadas com a abordagem do Grupo. 

A gestão de riscos e oportunidades da Altice Portugal segue uma abordagem estruturada e encontra-se integrada nos procedimentos de planeamento 
estratégico e de gestão operacional, permitindo que a Organização atinja os seus objetivos.  

Os riscos e as oportunidades são definidos de acordo com as seguintes categorias:

A Altice Portugal monitoriza continuamente as suas políticas e procedimentos de gestão de riscos, de forma a adaptar o negócio a um ambiente em 
constante mudança. Conta igualmente com o compromisso de todos os colaboradores para integrarem o princípio da gestão do risco nas suas funções, 
identificando, reportando e implementando medidas e comportamentos de mitigação sempre que necessário.

Gestão de riscos e oportunidades
2.3.

• Podem dificultar a realização de planos estratégicos e / ou de negócios da Organização

Riscos estratégicos

• Podem afetar potencialmente a eficácia e a eficiência dos negócios e operações atuais da Organização

Riscos operacionais

• Relativos à posição financeira da Organização

Riscos financeiros

• Relativos a leis e regulamentos que podem afetar a Organização e/ou processos e operações da Organização

Riscos de conformidade

Identificação dos principais riscos 
e eventos que podem afetar 
materialmente os objetivos 
estratégicos e as operações

Avaliação da probabilidade de 
ocorrência dos riscos identificados 
e do seu impacto na estratégia e 

nas operações, bem como do nível 
de controlo que a Organização 
tem sobre esses mesmos riscos

Esforço de 
implementação

Benefício para a 
Organização ou partes 

interessadas
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Concorrência
O mercado onde a Altice Portugal atua é atualmente caracterizado 
pelo aumento da concorrência nos diversos segmentos, por ofertas 
diferenciadas que incluem produtos básicos de menor preço e por ofertas 
multiplay, associadas a promoções e descontos para clientes, que poderão 
reduzir o ARPU por serviço. Os produtos e serviços do Grupo Altice estão 
ainda sujeitos à crescente concorrência de novas tecnologias alternativas 
ou de melhorias nas tecnologias existentes.

Para mitigar esses riscos, a Altice Portugal monitoriza ativamente os 
desenvolvimentos do mercado, as tendências na procura dos clientes e 
as novas ofertas dos concorrentes, ajustando a sua estratégia conforme 
necessário. São também desenvolvidas iniciativas e programas para 
promover a experiência do cliente, como a introdução de novos 
produtos e serviços inovadores e o investimento em tecnologia e 
redes, acompanhando de perto a inovação tecnológica. A Altice 
Portugal implementa ainda iniciativas e programas de reestruturação 
organizacional, a fim de deter uma estrutura e processos mais ágeis, que 
lhe permitam adaptar-se aos novos desenvolvimentos do mercado.

Regulação
As atividades da Altice Portugal estão sujeitas à supervisão do regulador. 
Essa regulação e supervisão, bem como as mudanças associadas à 
mesma, influenciam fortemente a maneira como a Organização opera. 
O cumprimento das leis e regulamentos atuais e futuros pode aumentar 
os custos operacionais e administrativos, restringir aumentos de preços, 
afetar a capacidade para introduzir novos serviços, forçar a alteração de 
práticas de marketing e de outras práticas de negócios, limitando assim 
as receitas.

A Altice Portugal monitoriza de perto os riscos e oportunidades que 
podem resultar de nova regulação, implementando políticas, processos 
e procedimentos de controle interno que garantam o cumprimento de 
requisitos legais e regulamentares e que limitem a exposição a novas 
alterações. A Organização pretende também ter uma discussão contínua, 
aberta e transparente com as autoridades reguladoras. 

de resposta a emergências e de recuperação pode ser prolongado, a Altice 
Portugal define e implementa planos de disaster recovery, com base nas 
avaliações de risco das equipas de rede, de TI e de suporte.

Fraude
Dada a dimensão e a distribuição geográfica da Altice Portugal, é provável 
que seja exposta a diversas formas de fraude, deliberada ou inadvertida, 
por parte de colaboradores e subcontratados, que podem expor a 
Organização a impactos prejudiciais nos seus negócios, marca e reputação.
A Altice Portugal possui políticas e procedimentos de controlo interno 
com vista a mitigar os riscos de fraude e a garantir a conformidade com 
os requisitos legais e regulamentares aplicáveis. São ainda realizadas, de 
forma regular, auditorias internas a áreas críticas, de forma a monitorizar 
a eficácia dos controlos implementados.

Riscos Chave Riscos Chave

Continuidade do Negócio
Para desenvolver as suas atividades, a Altice Portugal necessita de 
licenciamentos diversos, que obrigam ao cumprimento dos requisitos 
legais e regulamentares aplicáveis, que podem incluir requisitos de 
solvência e de níveis mínimos de serviço. Caso a Organização não cumpra 
essas exigências, poderá estar sujeita a sanções financeiras ou à retirada 
parcial ou total das licenças em questão. A Altice Portugal monitoriza de 
perto o cumprimento desses requisitos, detendo processos que permitem 
identificar e agir em casos de qualquer potencial não conformidade.

Adicionalmente, as redes e operações da Altice Portugal podem estar 
sujeitas a interrupções por desastres naturais, incluindo, entre outros, 
incêndios, inundações, pandemias e outros eventos fora de seu controle. 
Para mitigar os riscos decorrentes de desastres naturais, com impacto 
significativo na sua infraestrutura e equipamentos, para os quais o tempo 
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Em termos contratuais, os requisitos de carácter ambiental foram reforçados em 2019, através da inclusão de um anexo nas minutas standard, 
com a  identificação da legislação aplicável, diferenciada pelos vários tipos de compra. O anexo com a identificação dos requisitos legais
de segurança e saúde no trabalho foi introduzido no início de 2020.

Exemplo da enorme preocupação da Altice Portugal pelo cumprimento por parte dos seus fornecedores da conformidade técnica, legal e ambiental dos 
produtos que comercializa e que coloca no mercado, são os Implementations Contracts, assinados com os fornecedores de equipamentos, nos quais se 
comprometem:

• A não utilizarem minerais de zona de conflito na conceção dos equipamentos;
• Com o Regulamento REACH e a Diretiva RoHs;
• Com as considerações ecológicas na conceção e ciclo de vida;
• Com o respeito e com a proteção ambiental na gestão dos resíduos;
• Com o cumprimento das especificações técnicas de qualidade e de conformidade, de modo a assegurar a segurança dos utilizadores/clientes;
• Com o respeito pelos direitos laborais e humanos. 

Deste modo, a Altice Portugal procura que os seus fornecedores se comprometam com os mesmos princípios éticos, sociais e de minimização do impacte 
ambiental das suas atividades, respeitando a biodiversidade ao longo de toda a cadeia de fornecimento, não tendo sido identificados em 2019 nenhum 
impacte social ou ambiental negativo na cadeia de fornecimento.

Os fornecedores mais críticos da Altice Portugal são também avaliados anualmente nas áreas de qualidade de serviço, ambiente e segurança e saúde. São 
igualmente efetuadas auditorias presenciais. Em 2019, a Altice Portugal realizou 11 auditorias envolvendo os seus principais fornecedores (15 em 2018), não 
tendo sido identificadas não conformidades significativas no âmbito dos requisitos contratuais.

A Altice Portugal, no ano de 2019, reforçou a comunicação com os seus 
fornecedores, através da reformulação do seu site Clube de Fornecedores, 
tendo como objetivo aumentar a transparência relativa às políticas e boas 
práticas da Altice Portugal, através da disponibilização dos documentos 
que estabelecem os princípios do Modelo de Compras, com os quais os 
fornecedores se deverão vincular.

O Modelo de Compras da Altice Portugal identifica os seguintes  princípios 
como fundamentais: transparência, igualdade de oportunidades, acesso 
à informação, reciprocidade e rigor, lealdade, compras recíprocas e 
confidencialidade.  A Altice Portugal apela também às empresas que 
alinhem estratégias e operações com os Princípios Universais de Direitos 
Humanos, com os Princípios do Pacto Global das Nações Unidas e com os 
Princípios da Organização Internacional do Trabalho, tendo como obrigação 
a implementação de medidas que promovam a ética nas relações negociais 
em toda a sua cadeia de fornecimento.

Sendo a sustentabilidade parte integrante da gestão e do processo de 
tomada de decisão da atividade da Organização, o procurement sustentável 
é o caminho que a Altice Portugal definiu para o estabelecimento de relações 
duradouras e compensadoras para todas as partes envolvidas. Neste 
sentido, elaborou um Código de Conduta de Responsabilidade Social para 
fornecedores, de forma a sistematizar todos os aspetos inerentes, 
esperando de todos os seus fornecedores e parceiros o compromisso com 
as diretrizes descritas.

Gestão de procurement
2.4.

Para poder operar com a Altice Portugal, os fornecedores devem 
comprometer-se com o cumprimento dos Requisitos Legais (onde se 
incluem os ambientais e de segurança e saúde no trabalho), do Código de 
Conduta e Responsabilidade Social, da Política de Gestão Integrada e das 
Políticas de Segurança de Informação da Altice Portugal. Esta vinculação 
é comunicada em diversos momentos do processo de compra: no registo 
no Clube de Fornecedores Altice, nos emails de consulta enviados aos 
fornecedores e nas cláusulas contratuais. 

Para saber mais, consulte
https://oso.telecom.pt/ClubeFornecedores/HomePage.aspx
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Mindset de inovação
A inovação é um dos pilares da Organização. Práticas rigorosas são aliadas a uma cultura de agilidade e irreverência, para dar vida a protótipos, serviços e 
soluções que desafiam o Presente e escrevem o Futuro.

Na Altice Portugal,  todos os colaboradores são fontes de inovação, contribuindo com sugestões em ideation platforms e brainstormings dos quais resultam 
novas formas de estar, novas abordagens ao mercado e até novos produtos.   A Organização possui áreas de inovação e metodologias transversais que 
permitem ter uma visão integrada da oferta, produzir novas funcionalidades e aumentar a satisfação dos clientes.  

Na Altice Portugal são aplicadas ferramentas e métodos focados no desenvolvimento de serviços e soluções inovadoras, que tenham um impacto positivo 
na vida dos nossos clientes. A Inovação está ligada a todos os processos e colaboradores da empresa, contando ainda com o apoio de uma rede de parceiros 
nacionais e internacionais, entre fornecedores, outros operadores, universidades e unidades de investigação. 

A Altice Labs, o centro de pesquisa e desenvolvimento de última geração do Grupo Altice, tem como objetivo centralizar e otimizar o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas inovadoras para todo o Grupo, e desenvolve produtos e soluções que contribuem para a operacionalização da rede convergente, 
aprimoram a experiência do cliente e entregam os melhores serviços e equipamentos para os segmentos de serviços móveis/residenciais e comerciais.

Inovação
2.5.

A Altice Labs tem sido uma ferramenta valiosa para criar diferenciação no desempenho da rede, uso 
de serviços e digitalização. O forte relacionamento com universidades, startups e parceiros do setor 
mantém um ecossistema de inovação confiável para transformar o conhecimento em valor para os 
clientes, de uma maneira única, alavancando o envolvimento contínuo da Altice Labs em projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, financiados por si ou por programas, que permite explorar 
novos desafios tecnológicos e novos paradigmas de rede, ao mesmo tempo em que constrói um 
forte conhecimento e atividade em redes 5G, inteligência artificial aplicada em sistemas de suporte 
e acesso à virtualização de rede. A Altice Labs é um catalisador de inovação e de transformação 
suportado por um ecossistema de inovação forte e dinâmico. Através da tecnologia, estamos 
empenhados em melhorar a vida das pessoas e a maneira como as empresas fazem negócios.

De forma a manter o espírito da inovação sempre ativo, A Altice Portugal promove o  Internacional 
Innovation Award, cujo objetivo é premiar a inovação, e estimular o conhecimento tecnológico e a 
partilha desse mesmo conhecimento. Este prémio demonstra ainda a capacidade da Organização 
de promover Portugal e o seu papel chave no desenvolvimento tecnológico ao nível internacional, 
mas também na captação e exportação de talento tecnológico. Pretende ainda distinguir, promover 
e premiar aqueles que se destacam por desenvolverem novas soluções, de caráter tecnológico, mas 
que têm sobretudo um impacto positivo na vida das pessoas e também das Organizações. 

As parcerias que a Empresa estabelece, permitem igualmente reunir as 
competências necessárias para alcançar soluções inovadoras. A Altice 
Portugal tem parcerias com instituições de ensino superior em todo 
o país, desde a Universidade do Minho à do Algarve, bem como com 
instituições de ensino superior europeias. São também estabelecidas 
várias parcerias com empresas nacionais e internacionais líderes de 
mercado, como a Microsoft, a Cisco, a Ericsson e a Huawei, de forma 
a oferecer as tecnologias mais avançadas. As parcerias tecnológicas 
estratégicas com empresas muito especializadas que fornecem 
determinados componentes ou produtos permitem agilizar a oferta de 
soluções de ponta aos nossos clientes.  
A Altice Portugal é associada do Instituto de Telecomunicações, 
participando na gestão do Pólo Tecnológico de Aveiro. Além disso, 
mantém parcerias com institutos de investigação de referência, como 
o IPN (Instituto Pedro Nunes), o INESCtec e Fraunhofer Portugal, entre 
outros.

A Altice Portugal candidata-se a programas Europeus de apoio à IDI 
em consórcio com parceiros do meio académico, de centros de I&D da 
indústria e PMEs tecnológicas. Com esta estratégia torna-se possível 
explorar tecnologias emergentes em conjunto com outros especialistas, 
partilhando esforços e risco financeiro.
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As atividades de inovação exploratória giram em torno de temas estratégicos, nomeadamente: Inteligência Artificial & Machine Learning, 
tecnologias Cloud (computação e rede), Smart Living, Internet das Coisas, Big Data, Segurança & Privacidade, Serviços Digitais & Plataformas, 5G e Redes 
do Futuro, incluindo o quadro de evolução ótica. O estudo destas áreas de I&D, permite transformar o conhecimento em inovação tecnológica para criar 
diferenciação e valor no mercado.

A Altice Portugal participou na maior cimeira de tecnologia e saúde, o Portugal eHealth Summit 2019. Este evento  reuniu várias entidades de saúde, organismos 
de Administração Pública, empresas do setor tecnológico, a indústria farmacêutica, startups e muitas outras Organizações, reunindo tecnologia, inovação e 
saúde com o mesmo objetivo: criar as melhores soluções para o cidadão e para as entidades de saúde.

Alguns dos projetos mais relevantes nas áreas da saúde e da educação são:

Smart Assisted Living. Um sistema tecnológico focado na simplificação e promoção da saúde, do apoio social e da segurança. Possibilita serviços de eCare, 
incluindo monitorização de sinais vitais (por exemplo, doenças crónicas) e promove serviços de suporte diário relacionados com o bem-estar, solidão das 
pessoas idosas e envelhecimento ativo. Esta solução permite que o usuário final atinja um elevado grau de independência, autonomia e dignidade, sentindo-
se seguro dentro e fora de casa, dispondo de uma ferramenta de TIC para ajudar a administrar sua vida diária, incluindo a prevenção e controlo de doenças 
crónicas ou outras. Através da televisão, o Smart Assisted Living tem um acesso simples, sem 
envolver tecnologia complexa.

Medigraf. Uma plataforma integrada para gestão de transferência e diagnóstico remoto de 
exames médicos que disponibiliza serviços remotos de assistência médica, oferecendo um 
ambiente colaborativo com serviços de televisão e partilha de dados clínicos, permitindo 
que os profissionais de saúde trabalhem juntos remotamente e em busca de um diagnóstico 
comum, independentemente da distância entre eles.

Formare. Um Learning Management System (LMS) que suporta a formação e soluções 
educacionais para contextos eLearning e bLearning. Todas as funcionalidades fornecidas 
pelo Formare endereçam diretamente as necessidades de formação dos utilizadores e são 
organizadas em diferentes módulos. O eLearning e o bLearning são exemplos de novas 
metodologias de formação que criam e proporcionam cenários de aprendizagem e de 
colaboração, permitindo uma resposta mais eficiente às necessidades dos formandos e uma 
aprendizagem contínua ao seu próprio ritmo, fornecendo às Organizações novos cenários de 
formação.

A Altice Portugal atua igualmente na área das Smartcities, em três vertentes – sustentabilidade, cidadania e bem-estar e dinamização económica da cidade, 
promovendo a existência de cidades mais sustentáveis e inovadoras, mais próximas, inclusivas, mais competitivas, mas acima de tudo, focadas nas pessoas, 
no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. 

Seguem alguns exemplos das soluções da Altice Portugal: 

Gestão de resíduos. Monitorização dos níveis dos resíduos urbanos nos vários tipos de depósitos/recipientes, graças às sondas que medem em contínuo o 
nível de enchimento. Permite também otimização das rotas que a frota deverá percorrer para garantir a recolha.

Eficiência energética. Permite monitorizar consumos reais de energia elétrica das infraestruturas, assim como conhecer focos de energia reativa. A solução 
fornece o perfil de consumo e permite otimizar os contratos de energia, através de uma redução dos consumos energéticos e de custos. Poderá ainda ser 
definido o perfil energético pretendido e ser equacionada a receção de alertas para evitar excessos de consumo.

Gestão Agrícola e Gestão de Espaços Verdes. Permitem controlar sistemas de rega, assim como gerir recursos hídricos do meio envolvente (furos, poços e 
lagos). Com este sistema de gestão integrada é possível, remotamente e em tempo real, consultar informação, planear ações ou atuar nos equipamentos que 
obtêm dados dos recursos hídricos e sistemas de rega do meio envolvente.

APP dos Municípios. Faculta a possibilidade de partilhar informações com os cidadãos, de forma rápida e fácil, tais como notícias, eventos, pontos de lazer ou 
guias turísticos. A aplicação permite ainda receber a comunicação direta ao município dos munícipes e visitantes através de um espaço de monitorização de 
sugestões e comentários, reporte de ocorrências e marcação de audiências com serviços municipais, melhorando a experiência dos cidadãos.

City Dashboard. Uma aplicação capaz de integrar e centralizar a informação proveniente de todos os 
sensores da cidade, analisá-la e cruzá-la com o objetivo de atuar sobre a cidade, oferecendo uma visão 
holística do contexto urbano em cada momento. A informação produzida pelos diferentes sistemas é exposta 
de forma estruturada quer aos decisores operacionais e políticos, facilitando assim a tomada de decisão, 
quer à população em geral, potenciando uma cidadania ativa e uma observação atenta à governação do 
município.

iMAPARK. Solução inteligente de gestão e utilização de estacionamento público, que permite aos 
utilizadores através de uma App encontrarem lugares de estacionamento público disponíveis nas ruas ou 
parques. Para além de funcionalidades tradicionais, incluindo pagamentos online, esta solução é pioneira 
ao disponibilizar um sistema de reserva online de lugares de estacionamento.
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O diálogo com os stakeholders é a base principal de análise de materialidade, uma ferramenta de gestão fundamental na tomada de decisão e no planeamento 
da Organização, integrando informações importantes para análise de cenários, análise de riscos e elaboração de planos de ação. 

Conhecendo os fatores mais significativos, a Organização está mais apta a definir uma estratégia  adequada que conduza ao sucesso e à sustentabilidade.

Desde a realização da última análise da materialidade, altura de grandes alterações na Organização, não existiram alterações relevantes que justificassem uma 
nova análise. 

A metodologia de materialidade teve como base a auscultação de stakeholders internos e externos, através do preenchimento de questionários por colaboradores, 
fornecedores, clientes, analistas e ONG’s, da identificação dos temas materiais e da estratégia da Organização e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) definidos pela ONU.  

AAs dimensões negócios e sociedade sustentam a missão 
da Altice Portugal: criar um mundo mais humano num 
cenário cada vez mais tecnológico. Com esse objetivo, 
são promovidos mecanismos de diálogo com cada um 
dos stakeholders, de forma a identificar quais as suas 
necessidades e expectativas, permitindo trabalhar em 
conjunto numa proposta de valor e materialidade da 
Organização, na adoção de métodos de gestão que 
conjuguem favoravelmente as expectativas de todos e, em 
simultâneo, moldar a sociedade do futuro.

Os canais de comunicação disponibilizados pela Organização 
são o meio privilegiado de diálogo e envolvimento com 
cada parte interessada. A relação de proximidade que a 
Altice Portugal tem construído, através destes canais tem 
permitido antecipar soluções, mitigar possíveis impactos 
negativos, gerar ideias, identificar fragilidades e definir 
planos de melhoria que integram os interesses de todas 
as partes.  

Tendo por base esta relação, a Altice Portugal elaborou 
um conjunto de políticas associadas a diferentes tipos 
de stakeholders, incluindo o Código de Conduta de 
Responsabilidade Social para Fornecedores, o Código 
de Ética, a Política de Segurança de Informação, entre 
outras, de forma a responder a algumas das expectativas 
e necessidades identificadas.

Os canais de comunicação mais relevantes, disponibilizados 
consistem nos identificados na tabela.

Relação com stakeholders e aspetos materiais
2.6.

PARTE INTERESSADA CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Clientes
Contact centers, área de cliente, rede de lojas e agentes, estudos de
mercado, campanhas de marketing, provedoria do cliente, website
corporativo, canal de práticas indevidas.

Colaboradores
Código de ética, diálogo social, canal de práticas indevidas, portal do
colaborador, inquéritos, acordo de empresa, intranet corporativa,
auditorias, avaliação de desempenho e feedback, workshops e formação.

Fornecedores e 
Parceiros

Código de conduta de responsabilidade social, clube de fornecedores,
reuniões de avaliação e feedback, diálogo e negociação, website
corporativo, canal de práticas indevidas.

Comunidade Académica e 
Científica e Startups

Protocolos de cooperação, participação em grupos de trabalho, partilha de 
conhecimento, observatórios.

Entidades Reguladoras
Diretrizes e legislação nacional e europeia, diálogo, transparência, relatórios
periódicos, participação em fóruns de autorregulação.

Analistas de CSR
Relatórios periódicos, participação em reuniões, participação em consultas 
de mercado, website corporativo.

Media
Diálogo com media, comunicados e conferências de imprensa, portal de 
partilha de informação, relatórios periódicos, website corporativo.

Concorrência Observatórios de preços e serviços, estudos de mercado, surveys de 
perceções e necessidades não satisfeitas, website corporativo.

ONG’s
Participação em grupos de trabalho, relatórios periódicos, website 
corporativo, surveys de sustentabilidade e responsabilidade social.

Público em Geral
Website corporativo, relatórios periódicos, canais de comunicação 
telefónica e online, estudos de mercado, campanhas de marketing, canal de 
de práticas indevidas.

A partir desta metodologia, foram identificados seis temas 
prioritários: Economia, Meio Ambiente, Relações Laborais e 
Direitos Humanos, Conduta e Ética, Inovação, Tecnologia e 
Serviço e Cidadania Empresarial e Responsabilidade Social.

A matriz de materialidade, bem como a criticidade de 
cada um dos temas, prioriza os vários aspetos por via da 
ponderação da perspetiva interna e da perspetiva dos 
stakeholders. Os temas materiais e os compromissos da 
Organização encontram-se alinhados com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), permitindo a conexão 
das estratégias com as prioridades globais, valorizando a 
sustentabilidade corporativa e o compromisso de todas as 
partes envolvidas.

As questões levantadas nos temas materiais são abordadas 
ao longo deste documento, considerando os compromissos 
e as ações da Organização, para melhorar ou colmatar cada 
uma das questões identificadas.

Impacto para a Altice Portugal
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Seguidamente são identificados os temas materiais, o seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como os pontos deste 
documento onde  podem ser consultados com maior pormenor os compromissos assumidos e o desempenho da Altice Portugal.

Tema material Questões associadas ODS Resultados 2019

Economia

Pagamento de impostos
Salários e benefícios a colaboradores
Criação de emprego e promoção do empreendedorismo
Preços adequados dos produtos e serviços

2.1 Quem somos 
7.2 Indicadores económicos
3.7 Responsabilidade social interna
3.4 Gestão do talento e diversidade
6.1 Proximidade

Relações Laborais e Direitos 
Humanos

Proteção de dados pessoais e segurança da informação
Diversidade e não discriminação
Igualdade de oportunidades
Práticas laborais e segurança e saúde dos colaboradores

3.2 Segurança e saúde no trabalho
3.4 Gestão do talento e diversidade
3.6 Igualdade e não discriminação
5. Segurança Digital

Conduta e Ética

Integridade e ética na Governação
Responsabilidade perante as partes interessadas
Procedimentos de controlo na gestão de compras
Concorrência justa

2.2 Ética e compliance
2.6 Relação com stakeholders e aspetos 
materiais
2.4 Gestão de Procurement

Inovação, Tecnologia e 
Serviço

Gestão da inovação e novas tecnologias
Infraestruturas resilientes e seguras
Segurança na utilização de produtos e serviços

2.5 Inovação
4.2 Alterações climáticas
4.5 Radiações eletromagnéticas
4.6 Ruído
5. Segurança Digital

Meio Ambiente
Redução das emissões de carbono
Utilização de energia de fontes renováveis
Eficiência energética dos produtos e serviços

4.1 Gestão ambiental e oferta sustentável
4.2 Alterações climáticas
4.3 Consumos e de emissões
4.4 Gestão de resíduos

Cidadania Empresarial e 
Responsabilidade Social

Promoção de ações de voluntariado
Disponibilização de soluções adaptadas a pessoas com NE
Proteção digital de menores e pessoas vulneráveis

5.1 Segurança de informação
5.3 Segurança online de menores
6. Proximidade e Intervenção Social

A estratégia de sustentabilidade da Altice Portugal tem por base os 
pilares estratégicos da Organização e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas (ODS), adotados em 2015 para apoiar 
e agir de acordo com os 10 Princípios do Pacto Global das Nações 
Unidas. Os ODS incluem metas específicas que devem ser atingidas 
até 2030 e que abrangem tópicos tão diversos, mas interligados, como 
o acesso equitativo à educação e aos serviços de saúde de qualidade, 
o estabelecimento de empregos decentes, a promoção de instituições 
eficazes e sociedades estáveis e o combate à desigualdade em todos os 
níveis. 

Estratégia de sustentabilidade
2.7.

A Altice Portugal, através da integração destes objetivos na sua estratégia 
de negócio, refletindo-os nas suas políticas e procedimentos, assume a 
sua responsabilidade para com o desenvolvimento económico do país, 
para com as pessoas e para com o planeta, promovendo relações estáveis 
com os seus stakeholders, através de:

• Utilização do seu know-how e dos seus parceiros em tecnologia e 
inovação para criar, desenvolver e implementar soluções únicas que 
contribuam para o desenvolvimento das empresas e para o bem-estar 
dos cidadãos, com base numa visão sustentável e integrada; 

• Criação de uma cultura baseada em critérios éticos, ambientais e 
sociais, integrando-os nos seus processos de decisão;

• Promoção do alinhamento dos princípios de sustentabilidade em toda 
a sua cadeia de valor, tendo como foco o contributo para as metas dos 
ODS.

A tecnologia atinge todas as dimensões do ser humano e da sociedade. 
Não há como negar a sua contribuição positiva para as vidas das pessoas, 
para as comunidades e para as empresas. No entanto, também traz 
incertezas que nos levam a questionar o seu impacto nas suas vidas. 
Porque acreditamos que são as pessoas que dão sentido à tecnologia, e 
não o contrário, trabalhamos para garantir que o progresso tecnológico 
traga mais qualidade de vida, respeitando sempre os direitos individuais 
de cada um.

Para saber mais, consulte
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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A Altice Portugal desenvolveu uma análise interna, dentro das suas próprias atividades, a fim de identificar onde poderia contribuir com mais valor na 
implementação das metas dos ODS, dada a natureza, escala e alcance das suas operações e como poderia converter os desafios em oportunidades, preservando 
a sustentabilidade económica e o crescimento das operações.

Tendo em conta os temas materiais, a Altice Portugal considera que pode ter um impacto positivo no alcance das metas subjacentes aos ODS identificados na 
tabela do capítulo anterior, de acordo com as questões identificadas pelos stakeholders e o impacto para a Organização.

Os princípios, as políticas e os códigos de conduta adotados na Altice Portugal têm por base os 10 Princípios das Nações Unidas e são divulgados através dos 
meios de comunicação existentes com cada stakeholder, sendo a sua aplicação verificada pela Direção de Auditoria Interna.

A Altice Portugal aplica e promove ativamente na Organização, os princípios de sustentabilidade preconizados por Organizações nacionais e internacionais, 
relacionados com ética nos negócios, anticorrupção, respeito e preservação ambiental, direitos humanos e laborais e inclusão social, estando igualmente 
em conformidade com a legislação vigente. A Altice Portugal procedeu ainda à criação do Gabinete de Direitos Humanos, Sustentabilidade & Inclusão para 
promoção dos direitos humanos, sustentabilidade ambiental, social e cultural, bem como a proteção da diversidade e da inclusão.

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/sustentabilidade/Paginas/sustentabilidade.aspx

A Altice Portugal participa ativamente na discussão, análise e promoção dos temas de sustentabilidade através da criação de parcerias com Organizações 
nacionais e internacionais, subscrevendo códigos e compromissos, identificados no capítulo 2.2 Ética e compliance. Integra igualmente grupos de trabalho 
multissectoriais ou do sector. 

Algumas das Organizações com quem a Altice Portugal mantém parcerias, são:

Organização Âmbito

ETNO Associação dos principais operadores de redes de telecomunicações da Europa

UNGC Iniciativa internacional que promove a implementação de dez princípios universalmente aceites nas áreas de direitos humanos, 
laborais, meio ambiente e combate à corrupção

GSMA Representa os interesses das operadoras móveis em todo o mundo

ICT COALITION Trabalha para o desenvolvimento de produtos e serviços que 
assegurem a segurança online de menores

BCSD PORTUGAL Entidade de referência da sustentabilidade corporativa em Portugal

ITU Agência especializada das Nações Unidas para as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

UNI Garante que os empregos sejam decentes e os direitos dos trabalhadores sejam protegidos, incluindo o direito de ingressar num
sindicato e numa negociação coletiva

ETSI Oferecendo aos membros um ambiente aberto inclusivo e colaborativo, na área das telecomunicações

EUROPOL Orgão de aplicação da lei para combater o terrorismo, o cibercrime e outras formas graves e organizadas de crime

APRITEL Promove a adoção de boas políticas e medidas de regulamentação setorial, o reforço do esclarecimento do consumidor e a 
importância das comunicações na valorização das pessoas
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AS NOSSAS PESSOAS
3.

Diálogo Social
3.1.

Em 2019, a Altice Portugal iniciou um processo de revisão do seu 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que abrange atualmente 97,6% dos 
seus colaboradores. Esta revisão ocorre em resposta a uma proposta 
apresentada pelos sindicatos, sendo a Organização obrigada, por lei, a 
apresentar uma contraproposta e iniciar um processo de negociação.

Mensalmente são realizadas reuniões da Comissão para a Segurança e 
Saúde no Trabalho, comissão prevista no Acordo Coletivo de Trabalho 
da Altice Portugal.  Realizam-se também, periodicamente, reuniões com 
a Comissão de Trabalhadores (CT) e Subcomissão de Trabalhadores nas 
quais se abordam temas de segurança e saúde no trabalho, bem como 
são respondidas regularmente as interpelações escritas dos sindicatos 
(pedidos de intervenção ou sugestões de melhoria) relativas à segurança 
e saúde no trabalho.

Representação dos trabalhadores em Comissões de Segurança e Saúde

A Comissão para a Segurança e Saúde no Trabalho no MEO integra 
sete representantes de trabalhadores/as e sete representantes da 
Organização. A representação da Organização integra cargos de gestão 
de diferentes áreas da Organização (DRH/Relações Laborais e Segurança 
no Trabalho; DPT/Gestão de Edifícios; ACS/Saúde no Trabalho e MEO ST/
Gestão de Desenvolvimento e Certificação). Aproximadamente 91% dos 
colaboradores da Altice Portugal são representados por comités formais 
de SST.

Os colaboradores desempenham um papel fundamental, contribuindo 
para o desenvolvimento da cultura da Altice Portugal, tornando-a num 
local melhor para trabalhar. A Altice Portugal teve como objetivo, em 
2019, fortalecer o trabalho em equipa, a solidariedade e a confiança 
dentro da Organização.

A Altice Portugal considera a promoção de um diálogo social qualitativo 
entre os parceiros sociais e a gestão, um elemento essencial de sua 
política de recursos humanos. Esse compromisso implica respeito pelo 
exercício dos direitos sindicais, incluindo aqueles relacionados com o 
exercício de um mandato sindical ou representante dos trabalhadores, 
bem como à proibição de todas as formas de discriminação. Na Altice 
Portugal são realizadas reuniões regulares entre o Comité Executivo e as 
Estruturas de Representação Coletiva de Trabalhadores (ERCT), a fim de 
abordar e resolver questões laborais e contribuir para a harmonia social 
da Organização.
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Temas abordados nas reuniões com os ERCT

• Negociação do acordo coletivo de trabalho
• Apresentação de Resultados
• Reorganização/reestruturação de serviços 
• Avaliação de Desempenho
• Política de Responsabilidade Social Interna
• Benefícios de Comunicações
• Serviço universal de SFT 
• ACS
• Planos de Saúde
• Mobilidade funcional e geográfica
• Condições de trabalho
• Igualdade e não discriminação

Aproximadamente 44,6% da população ativa da Altice Portugal é sindicalizada.
Os prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças operacionais são 
os considerados na lei, com exceção da transferência do local de trabalho, onde 
é definido, no ACT um prazo mais alargado de comunicação aos colaboradores, 
reforçando a cultura de respeito pelo colaborador numa mudança significativa que 
pode afetar este e a sua família:

Notificações e comunicações sobre mudanças operacionais na 
Altice Portugal, de acordo com o previsto na lei: 

Transferência de Local de Trabalho
• comunicação ao trabalhador/a: 30 dias de antecedência, nos 

casos de transferência definitiva ou 8 dias de antecedência, nos 
casos de transferência temporária;

•  comunicação às ERCT: internamente é aplicado o mesmo prazo.

Alteração de Horário de Trabalho
•  comunicação a trabalhador/a: 7 dias de antecedência;
•  comunicação às ERCT: internamente é aplicado o mesmo prazo

Notificações e comunicações sobre mudanças operacionais na 
Altice Portugal, de acordo com o previsto no Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT)

Transferência de Local de Trabalho
• comunicação a trabalhador/a: 60 dias de antecedência nos 

casos de transferência definitiva por conveniência de serviço 
com mudança de residência; 30 dias de antecedência nos 
casos de transferência definitiva por conveniência de serviço 
sem mudança de residência; 3 dias de antecedência nos casos 
de transferência definitiva por conveniência de serviço dentro 
da mesma localidade; sem antecedência mínima nos casos 
de transferência definitiva por conveniência de serviço por 
motivos de força maior; 8 dias de antecedência, nos casos de 
transferência temporária até 6 meses;

  •  comunicação às ERCT: internamente é aplicado o mesmo prazo.

Estruturas de Representação Coletiva de  Trabalhadores (ERCT) - 2019

Sindicatos que participam no diálogo social 12

Comissão de trabalhadores que participam no diálogo social 1

Sindicatos que subscreveram o ACT 15

Subcomissões de trabalhadores 45

Reuniões realizadas com ERCT 56

Segurança e saúde no trabalho
3.2.

Em Portugal, as questões de segurança e saúde são asseguradas 
por acordos formais com sindicatos a nível internacional e nacional, 
nomeadamente o Protocolo de Entendimento sobre a Promoção da 
Segurança e Saúde Ocupacional. Este protocolo está associado ao 
Código de Conduta de Responsabilidade Social entre Portugal e a Union 
Network International Europe (2012), como parte do projeto “Good Work 
Good Health” - um projeto do qual a Altice Portugal participa através da 
European Telecommunications Networl Operators (ETNO). Este projeto 
abordou o tema da saúde mental no trabalho tendo sido compilado um 
Guia de Boas Práticas com base nas contribuições de todas as Organizações 
participantes. Na Altice Portugal, estes temas são igualmente abordados 
no Acordo Coletivo de Trabalho.

Ao longo de 2018 e 2019, o projeto foi alvo de vários desenvolvimentos, 
tendo dado origem ao projeto “Good Work Good Health II” (GWGH II), 
no qual a Altice Portugal consultou novamente todas as Organizações 
envolvidas, sobre as boas práticas a adotar relativamente à promoção 
da saúde e bem-estar nos colaboradores, refletindo-as no Guia de Boas 
Práticas GWGH II, atualizado em 2019. 

Este projeto, promovido pela ETNO e pela UNI Global Union Europa, no 
âmbito do Comitê Europeu de Diálogo Social de Telecomunicações, visa 
identificar novas abordagens no âmbito da saúde e bem estar.

A segurança e saúde ocupacional são geridas pelo departamento de 
Segurança no Trabalho, pela Altice Cuidados de Saúde (ACS), pelas 
estruturas representativas dos trabalhadores em segurança e saúde, mas 
também por cada trabalhador individualmente. 

A Altice Cuidados de Saúde (ACS) tem como objetivo reforçar todas as 
suas áreas de intervenção, atuando na antecipação, na prevenção e na 
promoção de estilos de vida saudáveis, reafirmando o compromisso da 
Organização com a responsabilidade social, no que diz respeito à saúde e 
ao bem-estar dos seus colaboradores e clientes.

Com o objetivo de ver reconhecidos os procedimentos e práticas 
implementadas, a Altice Portugal tem os sistemas de gestão certificados de 
acordo com a norma OHSAS 18001. Em 2019, A Organização iniciou uma 
gap analisys de forma a identificar e implementar as ações necessárias 
para a certificação na norma ISO45001:2019. 
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A Altice Portugal disponibiliza na intranet um canal com toda a informação 
relevante sobre segurança e emergência sendo também um canal de 
esclarecimentos e/ou reporte de incidentes.

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, testando o estado de prontidão 
operacional e a capacidade de resposta dos diferentes meios envolvidos 
nas operações de controlo da emergência.

No ano 2019 foram realizados 58 simulacros e foram ministradas 58 ações 
de formação em temas como evacuação, primeira intervenção e primeiros 
socorros.
 

Segurança no trabalho
3.2.1.

Na área de Gestão de Segurança no Trabalho são realizadas também as 
seguintes atividades:
Identificação dos Perigos e Avaliação de Riscos nas auditorias de avaliação 
das condições de trabalho, no desenvolvimento das atividades e no local de 
trabalho;
Identificação de Normas e Procedimentos de Segurança a utilizar por 
todos os colaboradores para prevenir acidentes e melhorar as condições 
de trabalho;
Análise de Acidentes de Trabalho, através da promoção junto dos 
colaboradores do reporte de todos os incidentes, para conseguinte análise, 
de forma a apostar na sua prevenção;
Consulta aos Trabalhadores, de forma a obter informação real dos 
trabalhadores e desenvolver práticas de prevenção e proteção dos riscos 
profissionais associados às suas atividades;
Identificação e disponibilização dos Requisitos Legais de segurança 
aplicáveis à Altice Portugal.

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

De forma a garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores, são definidos alguns princípios de atuação que são 
operacionalizados através das seguintes ações:

• Eliminação ou redução das condições inseguras das atividades desenvolvidas;
• Diminuição do número e da gravidade dos acidentes de trabalho;
• Incentivo de adoção de boas práticas e de medidas preventivas nos locais de trabalho;
• Sensibilização da Organização para a adoção de comportamentos responsáveis e seguros;
• Redução da probabilidade de ocorrência de situações de emergência e/ou limitação do seu desenvolvimento;
• Facilitar a evacuação e o salvamento dos ocupantes dos edifícios, em situações de emergência;
• Promoção do cumprimento legal e contribuição para a manutenção da Certificação do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho, através do cumprimento 

dos requisitos da norma OHSAS 18001. 

Seguidamente, apresentamos a sinistralidade na Altice Portugal, nos anos 2018 e 2019:

Sinistralidade 
2018 2019

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Acidentes de trabalho com baixa médica 124 21 145 118 18 136

Dias perdidos* devido a acidentes de serviço com 
baixa médica 2.829 971 3.800 3.128 355 3.483

Taxa de sinistralidade 2,64 0,76 1,94 2,76 0,73 2,02

Taxa de dias perdidos 64,22 35,51 53,23 75,97 14,44 52,97

Número de mortes 0 0 0 0 0 0
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Desde 1995 que a promoção da saúde e do bem estar dos colaboradores e 
familiares faz parte da cultura da Organização. Em 2019, a PT ACS,  adotou 
uma nova denominação social: Altice - Associação de Cuidados de Saúde 
(ACS), mudando oficialmente a sua marca para ACS – Altice Cuidados de 
Saúde.

Com 3 certificações internacionais (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001), a 
ACS mantém a sua atuação em 4 eixos: 

• Planos de Saúde: A ACS é responsável pelo desenho dos Planos de Saúde, 
assim como pela gestão da utilização e da atribuição dos benefícios, de que 
usufruem os colaboradores e respetivos familiares. Transversais a toda a 
Altice Portugal e empresas parceiras, os Planos de Saúde contemplam 
um universo de cerca de 40 mil beneficiários, entre colaboradores, 
reformados oriundos do Grupo PT e respetivos agregados familiares; 

• Centros Clínicos: Com uma abrangência nacional (continente e ilhas), a 
ACS assegura a gestão de uma rede própria de 8 centros clínicos e de 3 

Saúde no trabalho
3.2.2.

núcleos especializados (oftalmologia e estomatologia), onde disponibiliza 
consultas, serviços de enfermagem e meios auxiliares de diagnóstico, 
oferecendo 30 especialidades/ valências;

• Saúde no Trabalho: Responsável pela prestação do serviço interno de 
saúde no trabalho à Altice Portugal, a ACS desenvolveu, paralelamente, 
uma oferta para empresas externas, abrangendo um universo de 120 
clientes externos e 16 mil trabalhadores. Além da prestação destes 
serviços nos seus centros clínicos, a ACS dispõe ainda de uma Unidade 
Móvel de Saúde;

• Programas de Saúde: A ACS acompanha, através da sua base de 
beneficiários, as tendências da saúde, tendo vindo a desenvolver 
programas que visam o apoio às necessidades de saúde identificadas e 
a melhoria da qualidade de vida, nomeadamente o Programa + Saúde 
(https://acs.pt/page/programa-saúde) e o Programa Conselhos de Saúde 
(https://acs.pt/blog/conselhos-de-saude-5).

• Exames Médicos adaptados à realidade de cada cliente e de acordo 
com os riscos associados à respetiva atividade;

• Consultas de Medicina do Viajante onde é prestado apoio médico e 
aconselhamento adequado às medidas de prevenção a adotar;

• Programas de Prevenção-Rastreios e Vacinação que visam fomentar e 
sensibilizar os colaboradores para a adoção de estilos de vida saudáveis 
que minimizem os riscos de doenças crónicas.

Na Altice Portugal, as doenças ocupacionais estão sujeitas a monitorização 
anual. Devido às atividades da Altice Portugal, as doenças ocupacionais 
são raras e estão relacionadas principalmente com distúrbios músculo-
esqueléticos dos membros superiores, devido à  postura na utilização 
do computador. Em 2019, na Altice Portugal, foram identificados 1.527 
colaboradores com atividades de alto risco. Foram igualmente registados 
quatro casos de doenças ocupacionais, estando confirmados três destes 
casos e permanecendo um em avaliação.

Sendo a saúde um conceito complexo e dinâmico onde dimensões físicas, 
psicológicas e sociais interagem, criando diversas e recíprocas relações 
com o trabalho e com cada um dos colaboradores, importa conhecer e 
avaliar as condições de trabalho, bem como as condições das relações no 
trabalho dentro da Organização.

A ACS é uma das pioneiras na avaliação dos riscos psicossociais em Portugal 
tendo iniciado um processo de análise às condições que podem afetar a 
saúde das pessoas através de mecanismos psicológicos ou fisiológicos.

Em 2019, a ACS criou uma equipa multidisciplinar com psicólogos e 
médicos do trabalho com competência para avaliação e deteção de 
situações de risco psicossocial, bem como para elaboração de propostas 
de intervenção e encaminhamento adequadas.
No âmbito da Saúde no Trabalho, e para além da avaliação dos riscos 
psicossociais já referidos, a ACS desenvolve outras atividades que visam 
garantir a efetiva prevenção dos riscos profissionais nas empresas bem 
como a promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores, através de:
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A conciliação entre a vida pessoal e a proteção na parentalidade 
são deveres a assumir por todas as entidades empregadoras 
e pela sociedade em geral e é um direito fundamental de Pais 
e de Mães. A partilha do tempo e o acompanhamento das 
dimensões do trabalho pago e do trabalho não pago, promovem 
a harmonização do uso do tempo por homens e por mulheres, 
gera maior bem estar e, consequentemente, aumenta a 
produtividade individual e coletiva.

Com uma preocupação cada vez maior de ajudar os 
colaboradores a encontrarem o equilíbrio perfeito entre a vida 
profissional e a vida pessoal, a Altice Portugal desenvolveu um 
Guia de Boas Práticas de Conciliação entre a Vida Profissional, 
Familiar e Pessoal, que atualizou em 2019. Durante o mesmo ano 
implementou, diversas ações para melhorar esse equilíbrio, no 

Conciliação e parentalidade
3.3.

âmbito do projeto “Medidas de envolvimento interno”, entre as quais a medida +Perto, 
com ações que ajudam a flexibilizar a forma como se trabalha em certos momentos, 
permitindo uma melhor conciliação entre vida profissional e familiar:

• Hotdesk: permite que, em determinadas circunstâncias, um colaborador possa estar 
noutro edifício que não aquele onde se encontra habitualmente, evitando o tempo 
gasto em deslocações, caso o colaborador resida longe do seu local de trabalho;

• Work@home: trabalhar a partir de casa até 1 dia por semana, permitindo aos 
colaboradores e às chefias a revisão deste tempo, caso faça sentido e considerando 
as especificidades dos contextos de trabalho;

• Primeiro dia de aulas: atribuição de uma dispensa de assiduidade com retribuição 
aos colaboradores com filhos em idade escolar para que possam acompanhar o seu 
primeiro dia de aulas.

A Altice Portugal tem implementado um conjunto de medidas entre as quais 
se destacam o desenvolvimento de protocolos com infantários e creches, um 
regime de assistência à família (descendentes) mais favorável que o regime 
estabelecido na lei, uma política de apoios ao estudo aos filhos dos colaboradores, 
bem como  a elaboração e divulgação de um guia de Parentalidade, atualizado 
em 2019, com o objetivo de divulgar e incentivar o gozo dos direitos das mães 
e pais trabalhadores, agregando toda a informação relevante para que os 
trabalhadores e trabalhadoras conheçam e exerçam os seus direitos enquanto 
progenitores e cuidadores.

Em 2019 a Altice Portugal associou-se à CITE - Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego na campanha de sensibilização sobre Licenças Parentais, 
reforçando a importância da partilha das licenças parentais por Pai e por Mãe.

Para celebrar o nascimento dos filhos dos colaboradores da Altice Portugal, foi 
criada a medida Bebé Altice, com a oferta de um kit bebé aos pais.
 
Licença Parental (LP)
Todos os colaboradores da Altice Portugal têm direito e são incentivados a gozar 
a sua licença de parentalidade. No gráfico seguinte estão identificadas as taxas 
de retorno e de retenção.

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/carreiras/Paginas/vida-pessoal-profissional.aspx

98.5% 99.0%
93.5% 96.9%

Masculino Feminino

Taxa de retorno Taxa de retenção

Mais informação na secção 7.4 Indicadores sociais
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A diversidade é incorporada como um elemento-chave na Altice 
Portugal, encontrando-se igualmente enquadrada nos princípios de 
justiça social que a Organização defende. Acreditamos ser um fator 
genuíno de eficiência, que influencia o desenvolvimento estratégico 
e oferece vantagens consideráveis para os negócios, permitindo 
conhecer os seus clientes e oferecer serviços que correspondam às 
suas necessidades e expectativas e com os quais estes se identifiquem.

A Altice Portugal tem a sua estratégia de diversidade baseada em 
compromissos fundamentais:

• Aumento da consciencialização dos colaboradores para a não 
discriminação: a  educação e a sensibilização são o caminho 
a seguir para conseguir uma Organização mais diversificada 
e inclusiva todos os dias, na qual todos os colaboradores estão 
comprometidos com o valor da diferença. Em 2019 foi realizada a 
formação e-learning “Igualdade e diversidade”,  obrigatória para 
todos os colaboradores;

•  Promoção da integração profissional de pessoas com deficiência, 
considerando a adaptação das condições de trabalho às 
necessidades específicas de cada colaborador. Em 2019, a Altice 
Portugal possuía 145 funcionários com necessidades especiais, 
representando 1,9% da força de trabalho total;

•  Diversificação das fontes de recrutamento, através da criação de 
programas de estágio para estudantes e recém licenciados e da 
captação de novos talentos nas universidades;

Gestão do talento e diversidade
3.4

Subscrição da Carta Portuguesa da Diversidade e participação regular nas 
reuniões plenárias e reuniões de grupo de trabalho.
(http://www.cartadiversidade.pt/).

Students@Altice - estágio escolar ou profissional de curta 
duração que fornece uma primeira abordagem entre o mundo 
académico e o mundo de negócios;

Next Generation ComEx Altice Portugal - integração de sete 
colaboradores entre os 23 e os 34 anos em reuniões de ComEx 
de forma ajudarem a influenciar e, em alguns casos, a definir a 
estratégia da Organização para o cliente do futuro.

A Altice Portugal acredita que só estará preparada para o futuro se rejuvenescer 
os seus quadros, sendo fundamental incorporar novas competências e uma 
visão adaptada às necessidades do mercado de telecomunicações, tecnologia da 
informação e inovação, que está em constante evolução e a tornar-se cada vez 
mais digital.

Em 2019 foram desenvolvidas diversas iniciativas como o Programa Darwin, 
o Altice Summer Experience, o Students@Altice e o Next Generation ComEx 
Altice Portugal, que refletem a aposta da Organização no talento jovem, através 
de um programa de estágios ou do envolvimento de jovens colaboradores nas 
decisões da Organização. Existem outras ações que estão a ser pensadas para 
implementação em 2020, de forma a providenciar um plano de carreira para as 
novas pessoas e para os atuais colaboradores.

Programa Darwin - programa de estágio profissional de 12 meses, onde os 
participantes têm a oportunidade de conhecer a Altice de uma maneira única, 
da teoria à prática, através de tarefas específicas, formação, acompanhamento 
individual e vários desafios. Na edição 2019/2020, dezassete jovens recém 
licenciados, recrutados nas universidades, foram integrados no departamento 
B2C, reforçando o know-how da Altice Portugal, aumentando o processo de 
rejuvenescimento da Organização. Através desta ação, a Altice Portugal garante 
que estes jovens tenham a oportunidade, através dos seus conhecimentos, valores 
e pensamento em linha com uma nova geração, de dar as suas contribuições e 
desempenhar funções em áreas tão diversas como digital, marketing, produto, 
comunicação ou comercial;

Altice Summer Experience - programa de 1 mês que dá aos filhos dos 
colaboradores um primeiro contacto com o mundo dos negócios, contribuindo 
para a sua futura inserção no mercado de trabalho, disponibilizando formação e 
participação em várias iniciativas, como por exemplo sessões como a Gap Year 
Association, voluntariado e formação em teambuilding:
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Em 2019 a Altice Portugal lançou um programa de saídas voluntárias denominado 
“Pessoa”. Com esta iniciativa, a Altice Portugal reafirmou o seu compromisso com 
a empregabilidade, gestão responsável de recursos humanos e visão estratégica 
para os negócios. 

Rejuvenescer competências, antecipar desafios futuros e captar talento jovem são 
objetivos do Programa Pessoa, através do qual a Altice Portugal pretende também 
contribuir para o reforço do bem-estar e da qualidade de vida dos colaboradores 
e das suas famílias, devido à flexibilidade que ganharam na gestão do tempo e 
na realização da vida pessoal. O programa Pessoa compreendeu três processos 
diferentes: suspensão do contrato de trabalho, pré-aposentadoria e rescisão por 
mútuo acordo, tendo levado à saída de aproximadamente 850 colaboradores da 
Altice Portugal.

Diversidade na Altice Portugal
De seguida são identificados alguns indicadores de diversidade na Altice Portugal

Mais informação na secção 7.4 Indicadores sociais
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Formação & Conhecimento
3.5.

Num setor em constante evolução, o crescimento da Altice Portugal assenta na aquisição de competências fundamentais, sendo o desenvolvimento e a 
formação um dos objetivos estratégicos da Organização. Considerando um leque alargado de áreas que vão desde a gestão à formação técnica ou ainda à 
formação comportamental, o modelo  assenta num Programa de 8 pilares, onde os colaboradores são vistos de forma mais abrangente e individual, no qual 
o mais importante é o desenvolvimento de suas competências técnicas e comportamentais, através de programas personalizados, adaptados a cada direção, 
tendo ainda como mais-valia o facto de grande parte dos conteúdos serem desenvolvidos e implementados por equipas internas da Direção de Recursos 
Humanos, em parceria com as direções

Dotar as pessoas de competências que as preparem para os  
ciclos de transformação futuros

Formação Corporativa: desenvolvimento de gaps de competências 
nas diversas dimensões do modelo de benchmarking;

E-Learning & Gaming: consciencialização de conceitos e temas 
através de plataformas interativas de aprendizagem;

Conferências & Seminários: atualização de conhecimentos e 
promoção da partilha e experiência em networking; 

Formação Avançada: desenvolvimento e retenção de competências 
de alto nível estrategicamente relevantes para a Organização e para 
o mercado;

SKILL: envolvimento das  equipas nos objetivos estratégicos 
da Organização, incluindo diagnóstico e desenvolvimento de 
competências sociais;  

Executive Leadership Skills: alinhamento dos valores e objetivos da 
Organização;

Formação Técnica: desenvolvimento de hard skills, fundamentais 
para melhorar o desempenho; 

Certificações: validação do conhecimento dos colaboradores e 
certificar as metodologias adotadas.
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Em 2019, a Altice Portugal realizou 253.669 horas de formação para 8.084 colaboradores (em comparação com 174.338 horas de formação para 8.994 
colaboradores em 2018). A clara aposta em formação por parte da Organização permite à gestão e aos colaboradores dispor de recursos e meios que 
contribuem para melhorar o desempenho e a motivação de todos. 

De seguida são identificados alguns dados sobre a formação e o conhecimento na Altice Portugal.
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Avaliação de desempenho
A Avaliação de Desempenho é um momento de máxima relevância na vida da Organização. 
É um processo exigente, que requer de cada colaborador um conhecimento das suas 
valências, capacidade de execução e entrega de resultados. Por outro lado, é uma 
ferramenta fundamental para a gestão do desenvolvimento profissional das equipas, pelo 
que exige a capacidade de diferenciação do desempenho de forma objetiva e honesta.

Em 2019, 100% da população elegível à data de início do processo, ou seja, população 
ativa que reúna as condições, de acordo com os critérios de elegibilidade definidos no 
modelo, foi alvo de avaliação de desempenho.

O processo de Avaliação de Desempenho Individual 2019 considera um conjunto 
de competências core em torno de cinco dimensões: Empresa, Visão, Cliente, 
Empreendedorismo & Inovação e Pessoas, mantendo-se também a componente de 
avaliação da Concretização de Resultados. Foram criados Guias de Avaliação para o 
avaliado e para o avaliador, de forma a tornar o processo mais claro e transparente.

O Plano de Desenvolvimento Pessoal é de caráter obrigatório, 
e está disponível no mesmo formulário da avaliação, com vista 
a reforçar a importância de desenvolver competências nas 
diversas áreas comportamentais, devendo ser construído com 
os inputs de avaliador e do avaliado. Este deve ser discutido 
na reunião de feedback individual a ser realizada com cada 
colaborador.

Em 2019 foi ainda reforçada a importância da Autoavaliação, 
com o objetivo de motivar todos os colaboradores para o seu 
preenchimento, realçando a importância da autoavaliação 
como instrumento de autoconhecimento e de desenvolvimento 
profissional e pessoal.
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Ao longo dos anos, a Altice Portugal tem implementado um conjunto 
de medidas que visam promover a igualdade de género na 
Organização, destacando-se:
• A utilização de linguagem e imagens inclusivas em todos os processos 

de comunicação interna e externa;
• A adoção de normas que assegurem o respeito pela dignidade de 

homens e mulheres no local de trabalho e que os/as protejam em 
caso de comportamentos indesejados, manifestados sob a forma 
verbal, física, de índole sexual ou outra;

• A divulgação de informação sobre os direitos e deveres dos 
colaboradores em matéria de igualdade no MyAltice (intranet 
corporativa);

• A divulgação de mecanismos que permitam participar ocorrências 
no âmbito de discriminação ou de situações de violação de Direitos 
Humanos e práticas laborais, disponível no site institucional; 

• O apoio e participação em projetos, e parcerias com Organizações 
que promovem a igualdade e direitos humanos, como por exemplo 
a participação regular no Fórum das Organizações para a Igualdade 
de Género. 

De acordo com o EIGE – Instituto Europeu para a Igualdade de Género, 
que mede o desempenho dos países em matéria de igualdade de 
género nos domínios do trabalho, rendimento, conhecimento, 
poder, tempo e saúde, continua a existir uma segregação sexual das 
profissões e nas profissões, sendo que, em Portugal, apenas 9% das 
mulheres estão representadas nos setores das ciências, tecnologias e 
engenharias. 

O projeto “Engenheiras por um dia” promovido pela Secretaria de 
Estado para a Cidadania e a Igualdade, com coordenação da Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género e o Instituto Superior Técnico 

O envolvimento e o compromisso da gestão de topo com a igualdade de oportunidades e com a não discriminação, bem como o alinhamento dos valores 
e cultura organizacionais, são determinantes para o sucesso da Altice Portugal, tendo a sua importância sido reforçada junto dos colaboradores através da 
realização de uma formação específica sobre este tema.

Igualdade e não discriminação
3.6

pretende promover as áreas de engenharia e tecnologia entre as estudantes 
do sexo feminino, que frequentam o 3.º ciclo dos ensinos básico e secundário, 
com atividades diversas e multidisciplinares, tais como desafios de engenharia, 
visitas de estudo, ações de mentoria e role model, workshops, laboratórios de 
engenharia e tecnologia e campanhas locais (https://www.cig.gov.pt/acoes-
no-terreno/campanhas/2a-edicao-projeto-engenheiras-1-dia-2018/).

Sendo a promoção da contratação de mulheres para áreas das TIC também 
uma preocupação da Altice Portugal, este projeto teve a participação da 
Organização com a dinamização de workshops de robótica, computação, 
realidade virtual, eletrónica e outras áreas relacionadas com as engenharias 
e a tecnologia.

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/carreiras/Paginas/vida-pessoal-profissional.aspx

Em 2019, foi também elaborado o Código de Boa Conduta 
para a Prevenção e Combate ao Assédio, estabelecendo 
diretrizes sobre a conduta profissional na prevenção 
e combate ao assédio no trabalho, aplicável a todos 
os colaboradores, reiterando que são inadmissíveis 
quaisquer formas de discriminação individual que sejam 
incompatíveis com a dignidade da pessoa humana, não 
sendo toleradas condutas de assédio moral, sexual ou 
outras atitudes de abuso de poder. 

Por se tratar de um tema com a maior seriedade e de extrema relevância para a Organização, a Altice Portugal:
• Subscreve os Princípios da United Nations Global Compact;
• É signatária da Carta de Responsabilidade Social da UNI (Union Network International);
• Aderiu à Declaração Conjunta ETNO-UNI Europa sobre igualdade de género (através do ETNO);
• Subscreve o Código Europeu de Boas Práticas para as Mulheres nas TIC;
• Subescreve a Carta Portuguesa da Diversidade, para a implementação de ações no âmbito da igualdade de género. 

A preocupação com os temas da igualdade e da não discriminação refletem-se igualmente no Código de Ética e no Acordo 
Coletivo de Trabalho, afirmando o compromisso da Altice Portugal com um tratamento justo e equitativo, com base no 
mérito, independentemente de género, idade, orientação sexual, religião, estado civil, nacionalidade ou origem étnica.
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A Altice Portugal não admite qualquer distinção no tratamento relacionado com o género, e esforça-se para que mulheres e homens estejam distribuídos 
de forma equilibrada em todas as funções e em todos os níveis da Organização, e que todos possam beneficiar de tratamento igual em todas as etapas da 
sua vida profissional. Seguem alguns indicadores que refletem a diversidade de género na Organização.

De forma a promover as competências de gestão nas mulheres foram ministradas ações de formação específicas de liderança, nomeadamente a 
participação na 4.ª Edição do Programa Executivo Women on boards, no Bootcamp Executiva: programa intensivo para chegar a líder, na 5.ª Grande 
Conferência Liderança Feminina e no W2L – Women to Lead – Programa de Formação Executiva da CITE.
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Responsabilidade social interna
3.7.

Para a Altice Portugal um dos grandes objetivos de 2019 foi a criação do conceito de “família Altice”, tendo sido implementado um leque bastante alargado 
e variado de medidas de envolvimento, desenvolvimento e apoio aos colaboradores. 

”Parabéns”, ”Olá” e ”Obrigado”, expressões tão utilizadas na convivência diária de todos, dão nome a algumas das medidas que a Altice Portugal lançou 
em 2019, com o objetivo de reforçar laços de proximidade com os seus colaboradores. A par destas medidas, de caráter mais simbólico, existem ainda um 
conjunto de ferramentas que ajudarão a gestão a recompensar quem mais se empenha e que promovem a conciliação da vida pessoal e profissional.

”Parabéns! Hoje, é o seu dia.” é uma mensagem que os colaboradores 
da Altice Portugal recebem no dia do seu aniversário. A mensagem 
é enviada pelo Presidente Executivo da Altice Portugal, tendo por 
objetivo assinalar um dia que é especial na vida do colaborador e é 
complementada com o envio do Kit Aniversário;

”Olá.“ é a medida que dá as boas-vindas aos novos colaboradores. O 
kit é constituído por um conjunto de brindes que pretende reforçar 
o sentimento de pertença à Organização desde os primeiros dias;

”Obrigado.“ consiste em surpresas para os colaboradores que já 
estão na Organização há mais tempo. Por isso, os 25 anos ao serviço 
da Altice Portugal também são celebrados com uma mensagem de 
parabéns e incentivo, provando que a Organização tem uma atenção 
especial em relação a todos os seus colaboradores.
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Para além das medidas de envolvimento e proximidade, a Altice Portugal desenvolveu um conjunto de benefícios para todos os colaboradores da 
Organização, nomeadamente:

Outros benefícios concedidos a todos os colaboradores Altice, 
incluindo trabalhadores temporários, em outsourcing ou em 
prestação de serviços são:
• Disponibilização de espaços de refeição e refeições low-cost em 

vários edifícios do país;
• Acesso a programas de voluntariado corporativo e em família;
• Acesso a iniciativas desportivas, culturais e de bem-estar
   (ex: biblioteca bookpoint, seminários, workshops, entre outros).

• Planos de Saúde (através da ACS – Altice Cuidados de Saúde);
• Benefícios no cartão telemóvel, com a atribuição de um cartão com tarifário 

específico a todos os colaboradores;
• Benefícios nos pacotes de comunicações;
• Cartão refeição;
• Componentes sociais e de prevenção para a saúde (ex.: rastreios nos edifícios 

MEO);
• Vantagens e descontos em produtos e serviços MEO nas lojas MEO e loja on-line;
• Descontos e vantagens várias em parceiros externos;
• Flexibilidade laboral (horário flexível, teletrabalho ou jornada contínua);
• Dias extra de férias;
• Dia de Aniversário.

Todos os colaboradores têm ainda a possibilidade de participar em atividades 
promovidas pelas associações da Altice Portugal, como por exemplo o Clube 
PT ou a Associação de Apoio Social da Portugal Telecom, caso se inscrevam 
como associados. Ambas as associações promovem atividades desportivas, 
musicais, viagens e formação em várias áreas, como teatro, música, línguas, 
atividades decorativas e dança, entre outras.

No âmbito da promoção do equilíbrio e bem estar dos colaboradores da Altice Portugal, a área de Responsabilidade Social Interna desafia os colaboradores 
para estilos de vida mais saudáveis, quer numa perspetiva mais desportiva ou cultural, quer numa perspetiva mais social em prol de uma vida mais 
equilibrada, contribuindo também para uma sociedade mais saudável.

Caminhar, doar e acreditar. Em outubro de 2019 aproximadamente 
2000 colaboradores em 45 locais diferentes do país, incluindo as 
Regiões Autónomas, membros do ComEx, personalidades da sociedade 
portuguesa e os embaixadores Altice aceitaram mais um desafio e 
caminharam por uma causa, reforçando o lema “Juntos vamos mais 
longe”, impresso nas t-shirts que vestiram especialmente para esta 
iniciativa e aliando bem-estar, boa disposição, solidariedade e saúde. 

Cada passo dado ao longo de perto de uma hora teve um significado 
especial. Através de uma iniciativa que incentivou a adoção de hábitos 
saudáveis, os participantes foram deixando a sua pegada solidária pelo 
país, já que a sua participação vai resultar em 2€ para a associação 
Acreditar. Foi uma forma diferente de começar o dia de trabalho e um 
motivo de orgulho para quem participou e para toda a Organização, 
aliando a proximidade e a intervenção social, duas palavras já bem 
conhecidas da estratégia da Altice Portugal.

Dia da Mulher. Assumindo-se como marca de causas, o MEO associou-
se, durante o mês de março, de forma indelével, ao combate da violência 
doméstica em Portugal, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV) e com a Fundação Altice. Durante a  manhã de 8 de março,  
Dia da Mulher, os diretores distribuíram pulseiras #NãoFiqueÀEspera nas 
portarias de vários edifícios Altice Portugal. Neste âmbito, foi lançada uma 
ação de awareness contra a violência doméstica, que visa consciencializar 
a população para esta temática e também dotar as vítimas de meios e 
ferramentas que as ajudem nesta situação.

Mas no Dia da Mulher também é comum homenagear as mulheres através de 
pequenas mensagens, surpresas, flores… Por isso, na Altice Portugal, todas 
as mulheres receberam uma mensagem simbólica do Presidente Executivo, 
Alexandre Fonseca, para além de flores entregues à chegada ao trabalho.
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Transformação do Eu. Destinada a todos os colaboradores da Altice Portugal, 
a sessão „Transformação do Eu”, organizada pelo éconsigo, teve como objetivo 
consciencializar os participantes para o autoconhecimento e para a descoberta 
do ser único e especial que há dentro de cada um. O orador proporcionou 
algumas ferramentas para a concretização deste objetivo, que ajudam a sentir 
e a refletir sobre os problemas de forma eficaz, atingindo o resultado máximo 
do EU em cada pessoa. 

Foi ainda salientada a importância da participação dos colaboradores neste 
tipo de sessões, desenvolvidas ao longo do ano, que ajudam a ouvir, refletir, 
partilhar e discutir ideias.

Ações de equilíbrio e bem estar. Faz parte do nosso ser, crescer, 
evoluir, ter sucesso, e encontrar a felicidade. Temos sempre o 
poder de escolha, de aprender com o passado, de decidir fazer 
diferente. Este é o mote para as sessões promovidas pelo éconsigo 
e desenvolvidas por alguns colaboradores da Altice Portugal que 
se oferecem para partilhar os seus conhecimentos e ajudar a rever 
atitudes e comportamentos nas suas áreas de eleição, sejam elas 
o Coaching, o auto conhecimento e o desenvolvimento da auto 
consciência, a meditação guiada e o relaxamento ou a hipnose. 

Um dos programas é o Programa Vida, com a duração de 1 ano e que 
pretende melhorar a qualidade de vida, através do autoconhecimento 
do corpo e da mente de forma a melhorar o cumprimento de metas 
pessoais e profissionais. 

As sessões de relaxamento e meditação guiada são pensadas para 
todos os que desejam ter algum tempo de pausa na sua semana e 
consistem em técnicas de respiração e mindfulness que permitem 
estabilizar o humor, aumentar o foco e diminuir a fadiga e a ansiedade. 

A Altice Portugal, no âmbito da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, também não esquece os filhos dos seus colaboradores, proporcionado 
atividades nos tempos livres, nomeadamente nas férias escolares, e disponibilizando um conjunto de apoios e incentivos.

Apoio ao estudo e Prémios de excelência. Educar 
para a vida, preparar os filhos para o futuro e 
incentivar a excelência. Este é um programa 
que visa apoiar os colaboradores no percurso 
académico dos seus filhos, garantindo uma 
componente de cariz mais social e outra orientada 
à excelência dos resultados escolares.

É constituído pelas iniciativas Subsídios de Estudo 
e Subsídios por Necessidades Educativas Especiais, 
beneficiando as famílias com menor rendimento 
per capita, e pelos Prémios de Excelência , que 
pretendem premiar o sucesso, a dedicação e o 
mérito dos que terminaram o ensino secundário 
com as melhores médias.

Colónias de verão 2019. As colónias de verão 
éconsigo podem ser internas ou externas e têm 
ganho cada vez mais adeptos, ano após ano. 
Os mais novos podem aprender, brincar, criar, 
descobrir, vencer desafios, rever e criar novos 
amigos em atividades desenvolvidas só a pensar neles. 

As atividades desenvolvidas englobam desporto, 
aventura, cultura, convívio e aprendizagem e são 
pensadas para crianças e jovens, dos 3 aos 18 anos.

A Altice Portugal comparticipa a participação nas 
iniciativas de ocupação de tempos livres, aos filhos 
dos colaboradores com rendimentos mais baixos, 
no ativo e ao serviço.

O Natal é também uma data importante para 
todos e a Altice Portugal pretende que os seus 
colaboradores vivam este momento com alegria 
e em família. 

Presente Natal. A entrega de presentes é um 
momento sempre esperado pelos mais novos na 
época do Natal. Mantendo esta tradição, a Altice 
Portugal oferece um presente aos filhos dos 
seus colaboradores, com os quais espera poder 
contribuir para uma quadra ainda mais especial.

Festa de Natal Família Altice. Mais de 6 mil 
colaboradores, vindos de diferentes zonas do 
país, encheram o Altice Arena, num ambiente 
de festa, convívio e celebração. Homenagens, 
concertos, novidades, dança, comida e bebida. A 
Festa de Natal da Altice Portugal excedeu todas 
as expectativas e traduziu-se num momento 
memorável para a Família Altice.
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4.

Gestão ambiental e oferta sustentável
4.1.

a rede de telecomunicações, os sistemas de tecnologia da informação, 
a cadeia de fornecimento e os colaboradores da Organização, podendo 
levar a falhas ou interrupções nos serviços prestados. Esses eventos 
podem aumentar o custo, reduzir a receita e impactar negativamente na 
reputação da Altice Portugal. 

Para controlar estes riscos, a Altice Portugal assegura: 

• planos de continuidade de negócios e procedimentos operacionais que 
visam aumentar a resiliência da sua rede e dos sistemas de informação, 
melhorando a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos; 

• programas de eficiência energética e monitorização para reduzir a 
pegada de carbono; 

• serviços que ajudam os clientes a minimizar as suas necessidades de 
energia, incluindo a instalação de equipamentos mais eficientes ou o 
desenvolvimento de serviços de IoT que usam inteligência de rede para 
otimizar o desempenho e minimizar o consumo de energia;

• participação em grupos de trabalho para identificar, analisar e avaliar 
os principais impactes e vulnerabilidades em relação às alterações 
climáticas;

• medidas de proteção de infraestrutura e resiliência de rede que 
melhorarão a capacidade de adaptação às alterações climáticas.

Consciente da importância da preservação do meio ambiente, a Altice 
Portugal deseja promover uma atitude responsável face às questões 
ambientais, tendo especial atenção ao impacte ambiental das suas 
atividades. 

Com o intuito de combinar um crescimento rentável que seja sustentável 
e responsável do ponto de vista social e ambiental, a Altice Portugal 
implementou várias iniciativas ambientais incorporando-as nos seus 
negócios com impacto nos clientes, colaboradores, sociedade e outros 
stakeholders. 

Com o  aumento da frequência e severidade de eventos climáticos 
extremos (como inundações, tornados, incêndios florestais, etc.), o risco 
das alterações climáticas tem vindo a aumentar, afetar significativamente 

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Para saber mais, consulte
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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A Altice Portugal dedica-se a implementar boas práticas ambientais na 
Organização, fornecedores e clientes, tendo merecido o progressivo 
reconhecimento e a certificação internacional ISO 14001 em todas as suas as 
áreas.

Existe um compromisso para a melhoria contínua do seu sistema de gestão 
e desempenho ambiental. A Organização está fortemente empenhada com 
a proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição, e com o estrito 
cumprimento das suas obrigações da conformidade.

Assim, a Altice Portugal determinou os aspetos ambientais das 
suas atividades, produtos e serviços, que pode controlar e aqueles 
que pode influenciar, assim como os seus impactes ambientais 
associados, considerando uma perspetiva de ciclo de vida.

A redução de consumos e emissões e a gestão eficiente de resíduos 
têm sido os temas mais destacados na Altice Portugal.

Como base nos aspetos ambientais identificados, foram definidas ações onde a Altice Portugal tem preocupações e atuações concretas, 
ao nível do controlo dos impactes provocados no ambiente.

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/carreiras/Paginas/vida-pessoal-profissional.aspx

Designação Impacte Ambiental Forma de Controlo 

Consumo	de	energia	elétrica • Diminuição	da	disponibilidade	dos	recursos	naturais

• Formação	e	ações	de	sensibilização	de	ambiente;
• Free cooling em	estações	da	rede	fixa;
• Eliminação	das	infraestruturas	da	rede	móvel,	concentrando	os	equipamentos	das	redes	fixa	e	
móvel	na	mesma	sala;

• Eficiência	Energética/Produção	de	Energia	com	recurso	a	fontes	renováveis;
• Single RAN;
• Operação	d’Alicate	IV.

Consumo	de	água • Diminuição	da	disponibilidade	dos	recursos	hídricos • Formação	e	ações	de	sensibilização	de	ambiente.

Produção	de	ruído	ambiental • Incomodidade	na	comunidade	envolvente • Realização	de	medições	de	ruído	ambiente	e	análise	de	ações	a	desenvolver.

Consumo	de	combustível	– gasóleo	e	gasolina • Depleção	indireta	de	recursos	renováveis	e	não	renováveis • Formação	e	ações	de	sensibilização	de	ambiente.

Emissões	de	CO2 devido	ao	consumo	de	
combustível

• 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

• Formação	e	ações	de	sensibilização	de	ambiente.

Emissões	de	CO2 devido	à	produção	de	energia

• 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

• Formação	e	ações	de	sensibilização	de	ambiente;
• Free	cooling em	estações	da	rede	fixa;
• Eliminação	das	infraestruturas	da	rede	móvel,	concentrando	os	equipamentos	das	redes	fixa	e	
móvel	na	mesma	sala;

• Eficiência	Energética/Produção	de	Energia	com	recurso	a	fontes	renováveis;
• Single RAN;
• Operação	d’Alicate	IV.

Produção	de	resíduos
• Ocupação	e	contaminação	de	solos
• Contaminação	de	águas	superficiais	e	subterrâneas,	por	escorrência

• Desmontagem	de	antenas	e	equipamentos	desativados;
• Desmontagem	de	torres	desativadas;
• Projeto	de	melhoria	do	processo	de	segregação	de	resíduos	administrativos	nos	edifícios;
• Formação	e	ações	de	sensibilização	de	ambiente.
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Para a Altice Portugal, é fundamental dotar os clientes do conhecimento 
necessário para que estes possam tomar as suas opções de aquisição, 
subscrição e utilização de forma consciente. 

• Promovemos a utilização saudável e ambientalmente amigável dos 
produtos;

• Divulgamos os impactes dos produtos e serviços;
• Oferecemos produtos e serviços que minimizam a pegada ambiental 

dos clientes;
• Adotamos técnicas de marketing responsável.

No âmbito das atividades de construção da rede móvel, tem sido 
estratégia da Altice Portugal alinhar os seus processos com a conservação 
da biodiversidade.

Do total de sites da Altice Portugal, apenas 1,7% está instalado em áreas 
protegidas. Como medida para minimização do impacte paisagístico, a 
Organização aposta na partilha, com outros operadores, das estações da 
rede móvel. Atualmente a partilha de estações atinge 25% dos sites.

Além da racionalização do consumo de materiais, a Altice Portugal tem 
procurado obter cada vez mais informação sobre as matérias-primas 
incorporadas nos equipamentos que usa e comercializa. 

A Altice Portugal procura que a informação existente dê indicações 
corretas sobre o encaminhamento mais adequado para cada componente 
do equipamento no final do respetivo ciclo de vida.

A reciclagem, a reutilização dos materiais ligados à atividade da 
Organização e a informação aos clientes sobre as melhores práticas 

relativas aos equipamentos e embalagens, são objetivos fundamentais 
para a Altice Portugal.

Um exemplo da estratégia da Altice Portugal para promover o país e os 
seus recursos é a parceria com a Amorim Cork Composites.

Fruto do trabalho entre as duas entidades, a Altice Portugal apresentou, 
no início de 2019, um protótipo de router com ambições claramente 
ecológicas que promove uma das maiores matérias primas nacionais: a 
cortiça. Com uma estrutura onde a percentagem de cortiça é cerca de 50 %, 
reduzindo assim a componente de plástico a metade, o que, só por si, 
constitui uma redução substancial da sua pegada ecológica.

Neste processo, a adição da cortiça terá o benefício de reduzir a densidade 
do material final, melhorar a performance acústica e térmica e sobretudo 
tornar o material mais sustentável, fruto da redução da pegada de 
carbono. 

A cortiça é carbon negative e tem aqui um papel importante. A nível de 
design, os materiais produzidos são mais naturais à vista que um similar 
em 100% plástico.

Oferta sustentável Alterações climáticas
4.2.

Medidas preventivas desenvolvidas considerando os meios técnicos e 
os  recursos humanos:

Nos últimos anos, diversas catástrofes naturais assolaram o país, atingindo 
de forma repentina, dramática e injusta diversas zonas de Portugal. 

A Altice Portugal criou instrumentos, mecanismos e estratégias de 
forma a tornar a Organização mais capaz na execução de operações de 
emergência em cenários adversos. 

Neste sentido, foram implementadas medidas preventivas que reforçam a 
capacidade de atuação da Altice Portugal e possibilitam uma intervenção 
mais ágil no terreno, nomeadamente para dar resposta a ondas de calor 
e desastres que daí possam advir. As medidas preventivas desenvolvidas 
reforçam a capacidade de intervenção da Organização e a resolução 
técnica de situações de crise no terreno. 

A Altice Portugal garante a mobilização de todos os meios, sem restrições, 
de forma a garantir as comunicações e a proteção de pessoas e de bens. 
Em 2017, nos incêndios que assolaram Portugal, mais de um milhar de 
equipas técnicas esteve no terreno, permitindo recuperar a rede ardida 
em menos de 4 meses.

Garantir o acesso de todos a redes de telecomunicações mais resilientes, 
na ambição de melhorar a vida dos portugueses e de proteger Portugal, 
continua a ser um dos principais objetivos da Altice Portugal.

Reservas	sazonais	de	fibra,	cobre	e	postes	para	instalação	rápida

Aquisição	de	equipamentos	AVAC	para	reserva	estratégica	de	cada	região

Reforço	de	equipamentos	móveis	para	comunicação	com	equipas	
envolvidas	nos	incidentes

Fornecimento	de	telefones	satélite	em	caso	de	ausência	completa	de	
comunicações

Identificação	de	técnicos	para	chamadas	acidentais,	reforço	ou	
prevenção

Articulação	de	férias	das	equipas	à		probabilidade	de	incêndio	por	
zonas

Alocação	de	viaturas	para	reboque	de	grupos	móveis	para	reforço	e	
prevenção
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Consumos e emissões
4.3.

Para mais informações
https://www.meo.pt/ecomissao

Papel
A Altice Portugal tem vindo a substituir a utilização de papel 
reciclado por papel com certificação FSC - Forest Stewardship 
Council. A compra deste papel traz benefícios diretos às áreas 
florestais, tais como a proteção da biodiversidade, dos direitos dos 
Povos Indígenas, dos direitos dos trabalhadores e de áreas com 
importância ambiental e cultural significativa.

Em 2018 e 2019, 99,5% e 93,1% respetivamente, do papel utilizado 
para impressão foi papel com certificação FSC.

A Organização continua simultaneamente a promover a adoção da 
fatura eletrónica e a atribuir benefícios aos clientes que aderem à 
mesma.

Estes números demonstram a dimensão da ação, que impacta na 
redução da extração de matérias-primas e na redução da produção de 
resíduos.

Infraestruturas de suporte à atividade
A racionalização dos consumos de materiais é um dos objetivos da 
Altice Portugal. Com vista a aumentar o seu desempenho ambiental, a 
Organização recorre à reutilização de materiais e ao uso de tecnologias 
eficientes, de forma a reduzir o risco de exploração excessiva dos 
recursos naturais.

Eco-Eficiência da Altice Portugal 
A Altice Portugal minimiza o impacte ambiental das suas atividades, produtos e 
serviços através de ações como manutenções preventivas da infraestrutura de rede, 
substituição de equipamentos por outros mais eficientes e através da reutilização 
de equipamentos. 

Água
O consumo de água na Altice Portugal cumpre essencialmente dois objetivos: 
climatização de áreas técnicas e higiene e conforto dos colaboradores.

O consumo de água da Organização é, assim,  pouco significativo em termos de 
volume sendo a água totalmente proveniente da rede pública, sendo o impacte 
causado nos recursos hídricos inexpressivo.

Plástico
Reduzir e reutilizar foram as palavras de ordem de uma ação desenvolvida 
pela Altice Portugal, alinhada com a adoção de comportamentos 
responsáveis e ambientalmente sustentáveis. 

Enquanto líder de comunicações, e dada a sua dimensão e importância 
para o país, a Altice Portugal pretende ter uma atuação exemplar, 
contribuindo para a construção de um mundo melhor. 

A Altice Portugal substituiu os copos de plástico existentes nos 
dispensadores de água, oferecendo a todos os seus colaboradores, uma 
caneca em inox que poderá ser reutilizada as vezes que for necessário. 

Através desta medida, e com o envolvimento de todos os colaboradores, 
será possível reduzir a utilização de mais de 1,5 milhões de copos de 
plástico por ano, o equivalente a 4,5 toneladas de plástico.

Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais

Baterias	(Infraestruturas
de	rede)

Equipamentos	Elétricos
e	Eletrónicos

(Infraestruturas	de	rede)

Infra-estruturas	de
suporte	à	atividade	*

44

3 356

16 611

110
2 155

15 050

2018 2019

Materiais processo de produção (t)
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Reutilização e Reciclagem de Materiais
A Altice Portugal apoia a Economia Circular e continua a investir no 
processo de 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. 

Em 2019, do total da oferta de televisão MEO, 46% foi realizada com 
equipamentos reacondicionados.

Materiais rede distribuição (t)

15

514

236

51

0

16

434

250

36

77

Baterias

Equipamentos	Elétricos
e	Eletrónicos

Embalagens	de	papel	/	cartão

Embalagens	de	Plásticos

Embalagens	de	Madeira

2018 2019

GATEWAYS

EQUIPAMENTO REACONDICIONADO 2019

144.638
Unidades

SET TOP 
BOXES

247.298
Unidades

ONT

63.850
Unidades

SET TOP 
BOXES (SAT)

61.541
Unidades

Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais+

Energia
A Altice Portugal está totalmente comprometida em reduzir a sua pegada 
de carbono e em oferecer soluções para reduzir as emissões dos seus 
clientes.

O seu consumo de energia deve-se essencialmente a equipamentos 
técnicos da rede, tornando-se prioritária a otimização do consumo de 
energia destas infraestruturas. 

Para atingir as metas de redução de consumo de energia, a Altice Portugal 
está focada em aumentar a eficiência energética e monitorizar o impacte 
ambiental associado, conforme descrito abaixo.

Os consumos globais de energia decresceram 4% em 2019 face a 2018.

Consumo de Energia Elétrica Renovável
A Altice 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 Altice Portugal:

Em 2019, a Altice Portugal diminuiu em 10% a produção de energias 
renováveis, face a 2018. 

Relativamente à energia fornecida à 
Organização pelos comercializadores 
a partir de fontes renováveis, 
verifica-se um aumento de 12 pp em 
2019 face 2018.

Consumo direto de energia (GJ)

1 116 763

152 213

1 701

1 159 791

167 192

1 196

Consumo	energia
elétrica

Consumo	de	Combustível

Consumo	Gás	Natural

2018 2019

*	Fonte:	Portal	ERSE

Energia renovável utilizada (GJ) 2019 2018

Energia produzida, pela Altice Portugal, a partir de fontes
renováveis 1.922 2.141

Energia fornecida à Altice Portugal pelos
comercializadores obtida a partir de fontes renováveis * 599.925 491.751

Consumo energia renovável

42 %

54 %

2018 2019

Materiais da Rede de Distribuição
O princípio da responsabilidade alargada do produtor confere ao produtor 
do bem/produto a responsabilidade por uma parte significativa dos impactes 
ambientais ao longo do seu ciclo de vida (fases de produção, comércio, 
consumo e pós-consumo).

A Altice Portugal, no âmbito da sua atividade, coloca no mercado nacional, 
equipamentos elétricos e eletrónicos, baterias e embalagens de papel, 
plástico e madeira. 

2019 Relatório de Sustentabilidade Altice Portugal 76 772019 Relatório de Sustentabilidade Altice Portugal 



Eficiência Energética 
A redução do consumo de energia verificada em 2019, a par do aumento do 
tráfego nas redes Altice 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 16% face a 2018.

O cálculo da intensidade energética considera todo o consumo interno de 
energia: energia elétrica (fósseis e renováveis), consumo de gás natural e 
consumo de combustíveis.

Medidas de eficiência energética implementadas
Em 2019, foram implementadas medidas de eficiência nos processos, 
estruturas e equipamentos da atividade que se traduziram numa redução 
do consumo em 30.372 GJ (em comparação com 60.716 GJ em 2018).

Essa redução, em comparação com o ano anterior, deveu-se principalmente 
ao facto de o projeto Single RAN  ter terminado no 1º trimestre de 2019.

Em 2019 também a Operação d’Alicate teve menos desligamentos/ 
remoções do que as realizadas em 2018, tendo este ano sido identificadas 
menos necessidades de desativações de redes e equipamentos legacy e 
consolidações/ desligamentos da PSTN.

Consumo de Energia na Cadeia de Valor
A Altice Portugal trabalha em conjunto com a sua cadeia de valor com 
vista a atingir altos níveis de performance ambiental.

O processo de gestão e incorporação de informação relativa aos consumos 
associados ao Scope 3 ainda não possui a robustez necessária para permitir 
a comparabilidade consistente dos dados apresentados.

Consumo de Energia na Cadeia de Valor
A Organização tem especial atenção às questões associadas à cadeia de 
valor relacionadas com:
• Aquisição de bens e serviços (Cat.1);
• Bens de Capital (Cat. 2);
• Transporte e distribuição (Cat. 4 e 9);
• Resíduos gerados nas operações (Cat.5);
• Atividades relacionadas com produção de energia (Cat 3);
• Viagens de negócios (Cat 6);
• Tratamento dos produtos vendidos após fim de vida útil (Cat 12) e;
• Franchises (Cat 14).

1 574
1 947

2 250

2 795

3 265

3 779

2014 2015 2016 2017 2018 2019

GByte	/	GJ

Medidas de eficiência implementadas (GJ) 2019 2018

Single RAN 104 17.786

Operação d’Alicate IV 30.268 42.930

Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais+

N.D. (1)

2019

2018
163.638

GJ
2017

GJ
268.811

Cat 3

8.785 GJ (2)

4.521 GJ

16.074 GJ

2.846 GJ

127.182 GJ

2018

32.227
GJ

N.D. (1) A informação das categorias 1, 2, 4, 5 e 9 para o ano de 2019 ainda não se encontra
disponível. Os consumos destas categorias encontram-se agregados porque não foi possível
desassocia-los.
(2) Sem dados de viagens de comboio

Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais+
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Eficiência Energética 
Analisando as emissões de Scope 1 e Scope 2, em 2019 face 2018, a Altice 
Portugal melhorou a eficiência do tráfego de rede por unidade de CO2 
emitido para a atmosfera.

Medidas de eficiência energética implementadas
Em 2019 foram implementadas medidas de eficiência nos processos, 
estruturas e equipamentos que se traduziram numa redução das emissões.

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 Altice 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. 

Essa baixa redução verificada em 2019, comparada com 2018, deveu-
se principalmente ao facto de o projeto Single RAN ter terminado no 1º 
trimestre de 2019.

Em 2019 também a Operação d’Alicate teve menos desligamentos/
remoções do que as realizadas em 2018, tendo este ano sido identificadas 
menos necessidades de desativações de redes e equipamentos legacy e 
consolidações/ desligamentos da Public Switched Telephone Network 
(PSTN).

12 159 11 042

146 152

96 926

2018 2019
Scope1 Scope2

Emissões diretas e indiretas (tCO2e)
Scope 1 e 2

Nota: Em 2018, as emissões de GEE da Altice Portugal foram determinadas pela aplicação do
fator de conversão legislado em Portugal (0,47 kg CO2e / kWh). Em 2019, o fator de conversão
utilizado foi o fornecido pela Agência Europeia do Ambiente - Portugal Geração de eletricidade
(0,3327 kg CO2 / kWh).

Nota: Voltamos a reforçar que em 2018, as emissões de GEE da Altice Portugal foram
determinadas pela aplicação do fator de conversão legislado em Portugal (0,47 kg CO2e /
kWh). Em 2019, o fator de conversão utilizado foi o fornecido pela Agência Europeia do
Ambiente - Portugal Geração de eletricidade (0,3327 kg CO2 / kWh).

13 280
16 144 18 677

23 112

27 383

44 455

2014 2015 2016 2017 2018 2019

GByte / Ton CO2 (Scope 1 e 2)

Medidas de eficiência implementadas (tCO2e) 2019 2018

Single RAN 9 2.322

Operação d’Alicate IV 2.730 5.605

Volume de tráfego anual por serviço (Gbytes) Emissões 
de GEE -
Scope 3

(t)

Gbyte/ Ton 
CO2

Ano Wireline Wireless Total

2018 4.224.282.492 108.931.190 4.333.213.682 15.601 277.744

2019 4 638.639.709 156.829.350 4.795.469.059 - -

Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais+

Emissões
As alterações climáticas provocadas pelas emissões de gases com efeito 
de estufa (GFEE) são um dos principais riscos para a sustentabilidade dos 
nossos negócios.

A Altice Portugal calcula a sua pegada de carbono anualmente, incluindo 
emissões diretas (Scope 1) devido ao consumo de combustível, emissões 
indiretas devido ao consumo de eletricidade (Scope 2) e outras emissões 
indiretas relacionadas com a sua cadeia de valor (Scope 3). 

A metodologia de cálculo baseia-se no Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol). 

Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais+
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Emissões de NOx e SOx
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 (GFEE) e outros poluentes atmosféricos. 

Em 2019, as emissões de NO2 e SO2 registaram uma redução de 9% face 
a 2018.

Outras emissões atmosféricas significativas
A tabela seguinte identifica as emissões atmosféricas provenientes de 
fugas dos equipamentos de refrigeração, ar condicionado, bombas de 
calor e sistemas de proteção contra incêndios da Altice Portugal.

15.601

N.D. (1)

Cat 3

629 tCO2e(2)

408 tCO2e

1.450 tCO2e

2.435 tCO2e

10.041 tCO2e

4.921
tCO2e

28.319

tCO2e

tCO2e

2019

2018

2017

2018

N.D. (1) A informação das categorias 1, 2, 4, 5 e 9 para o ano de 2019 ainda não se encontra
disponível. As emissões destas categorias encontram-se agregados porque não foi possível
desassocia-los.
(2) Sem dados de viagens de comboio

Emissões de Nox e Sox (t) 2019 2018

NO2 53 58

SO2 0,066 0,073

* Valores provenientes das emissões atmosféricas da frota, calculados com base nos fatores
indicados no Portuguese Informative Inventory Report 2020 de 15 de Março de 2020

Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais+

Outras emissões atmosféricas significativas 2019 2018

Gases	de	Efeito	de	Estufa	(tCO2eq) 3.459 5.248

Gases	depletores da	Camada	de	Ozono	(tR22) 0,22 0,21

Emissões de CO2 na Cadeia de Valor
O processo de gestão e incorporação de informação relativa às emissões 
de Scope 3 ainda não possui a robustez necessária para permitir a 
comparabilidade consistente dos dados apresentados.

Gestão de resíduos
4.4.

Reduzir, Reutilizar, Reciclar
Três comportamentos responsáveis que, se seguidos por todos, 
contribuirão para um ambiente melhor e para um planeta mais sustentável.

Tendo em conta o princípio da hierarquia de resíduos na economia 
circular, o principal compromisso da Altice Portugal é prevenir e reduzir a 
sua produção, principalmente através da reutilização de materiais.

Consideramos que estas ações nos tornam mais competitivos, reduzindo 
os custos e aumentando a receita. 

A manutenção da infraestrutura de rede e as atividades administrativas 
são as principais áreas produtoras de resíduos. 

Quando a redução e a reutilização não são opção, a reciclagem é a melhor 
alternativa para os resíduos produzidos.

Resíduos produzidos

98%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Resíduos		não	perigosos

Resíduos	perigosos

Total de Resíduos 2019: 2.769 t

98%
RESIDUOS NÃO 

PERIGOSOS

43,5%
RESÍDUOS DE 

INFRA-ESTRUTURAS

22%
REEE

6,5%
PAPEL OUTROS

2,4%
RESIDUOS 

PERIGOSOS

26%

2,1%
BATERIAS

0,4%
OUTROS

99,8%
VALORIZADOS

Valorização Eliminação

Tratamento de resíduos

Mais informação na secção 7.3 Indicadores ambientais
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Radiações eletromagnéticas
4.5.

Equipamentos móveis
O aumento da utilização de smartphones tem suscitado preocupações 
relativamente aos efeitos que os campos eletromagnéticos possam causar 
na saúde da população. A Comissão Europeia, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a International Comission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) e outras entidades nacionais e internacionais, têm 
trabalhado para aprofundar o conhecimento sobre os possíveis impactos 
que a exposição a equipamentos móveis e a estações de rede de 
telecomunicações têm na saúde, identificando as melhores práticas de 
prevenção neste tema.

A União Europeia estabeleceu limites para o nível de radiação, identificando 
o patamar máximo de energia, através do Specific Absorption Rate (SAR). 
O SAR é o nível de energia absorvido por unidade de massa de tecido 
corporal e é expresso em watts por quilograma. Os equipamentos móveis 
vendidos pela Altice Portugal cumprem as diretrizes da ICNIRP, sendo 
solicitado um certificado ao fabricante do equipamento. As informações 
sobre o SAR dos equipamentos móveis estão disponíveis na loja MEO 
online (https://www.meo.pt/loja), permitindo que os consumidores 
possam tomar uma decisão informada.

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/sustentabilidade/ambiente/Paginas/aspetos-impactes-ambientais.aspx

Em 2019 a Altice Portugal produziu 2.769 t de resíduos, mais 13% do 
que em 2018. No entanto, 99,8% dos resíduos foram encaminhados para 
operações de valorização, evitando assim o envio para aterro.

Da totalidade de resíduos produzidos, 44% dos resíduos são provenientes 
de processos de operações da rede, incluindo 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) e 22% são referentes a equipamentos.

Os resíduos produzidos na Altice Portugal são, na sua maioria, classificados 
como não perigosos. Não foi transportado qualquer tipo de resíduos 
perigosos para fora do país.

Apesar destes materiais não poderem ser reutilizados, eles podem ser 
enviados para reciclagem. 

Em 2019, a Altice Portugal iniciou um projeto em parceria com a Sociedade 
Ponto Verde (SPV)  com vista à melhoria da segregação dos resíduos 
administrativos nos seus edifícios. O projeto prevê a substituição da sinalética 
dos ecopontos e a realização de sessões de sensibilização presenciais nos 
principais edifícios e aos prestadores de serviço de limpeza.

Estações de radiocomunicações
A Autoridade Nacional de Comunicações adotou os níveis de referência 
fixados pela União Europeia através da Recomendação do Conselho 
1999/519/CE de 12 de julho. Estes níveis de referência são aplicáveis a todas 
as estações de radiocomunicações, a instalar ao abrigo de uma licença de 
rede ou de estação.  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 validem o cumprimento 
das determinações. A Altice Portugal, além de acompanhar a evolução 
do conhecimento produzido sobre este tema e de partilhar a utilização 
de estações com outros operadores nacionais, monitoriza regular e 
aleatoriamente a sua rede e esclarece as dúvidas colocadas quer por 
entidades competentes quer pelos utilizadores. 

Em 2019, para controlar as frequências de rádio, a Altice Portugal 
monitorizou o nível de radiação eletromagnética em 102 sites (10 
televisão digital terrestre, 4 feixes hertzianos e 88 rede móvel). Todas as 
estações evidenciaram estar abaixo dos níveis legais estabelecidos  e das 
recomendações do ICNIRP. Na eventualidade de se verificar algum caso com 
valores superiores aos convencionados, a Altice Portugal implementará o 
plano de correção definido para o efeito.
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Ruído
4.6.

Durante o desenvolvimento de tarefas, os colaboradores podem 
pontualmente estar expostos a níveis de ruído, podendo perturbar a sua 
atenção/concentração assim como a sua capacidade de comunicação. 
A Altice Portugal, no âmbito da Segurança no Trabalho, analisa o nível 
de ruído ocupacional, sempre que solicitado ou em situações onde se 
considera que este pode exceder os limites aconselhados.

A Altice Portugal pretende assim que os níveis de ruído nos locais de 
trabalho se encontrem dentro dos limites legais e, caso se identifique 
alguma anomalia, são adotadas medidas corretivas para eliminar/reduzir 
esses níveis e/ou limitar a sua propagação.

A Organização define ainda procedimentos que pretendem assegurar a 
proteção dos colaboradres e elabora planos de inspeção e manutenção 
para todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s), como é o caso  
dos protetores auriculares.

A Organização Mundial da Saúde considera que a exposição regular a elevados 
níveis de ruído pode ter impactos negativos na saúde pública.

A Altice Portugal, ciente de que as suas estações de telecomunicações emitem 
níveis de ruído que podem afetar a qualidade de vida das comunidades 
envolventes, mantém um plano anual de monitorização do ruído ambiente, 
tendo em conta o local em que se encontram as suas estações de 
telecomunicações e o seu impacto.

Em 2019 no âmbito do plano anual de monitorização do ruído ambiente, 
foram monitorizadas 10 estações de telecomunicações. Em 2019, verificou-se 
ainda a existência de uma reclamação de ruído ambiente, tendo sido tomadas 
as devidas ações pela área operacional, tendo-se assim resolvido a mesma. 
Sempre que existam valores superiores aos definidos legalmente, a Altice 
Portugal elabora planos de intervenção para mitigar o respetivo impacto.
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5.

Segurança de informação
5.1.

A Altice Portugal encontra-se igualmente a colaborar no combate à 
ameaça da violação da segurança de informação, com várias Organizações 
nacionais e internacionais, como o Centro Nacional de Cibersegurança 
(CNCS) e a EUROPOL. Neste último, através da sua participação no projeto  
NoMoreRansom do European Cyber Crime Center (EC3) da EUROPOL, 
onde é advisor. Este projeto disponibiliza informações úteis para todos os 
cidadãos, nomeadamente, o que é o ransomware, ações para se proteger 
contra este tipo de malware, como denunciar esse cibercrime, fornecendo 
igualmente ferramentas de desencriptação para determinadas famílias de 
ransomware.

A gestão operacional da segurança de informação é feita por uma equipa 
de segurança de informação da Altice Portugal, validada pelo Trusted 
Introducer (Europa-ENISA), que assegura o tratamento e coordenação de 
incidentes de segurança informática e disseminação de alertas. A nível 
internacional, a Altice Portugal integra a Rede Europeia de CSIRT.

No que diz respeito à segurança de informação, a Altice Portugal possui:
• Certificação ISO 27001 - referência internacional para gestão de 

segurança da informação;
• Politica de Segurança da Informação, estabelecendo requisitos de 

garantia do nível apropriado de proteção da Informação, ao nível 
de todos os Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, 
incluindo as plataformas de serviços de telecomunicações que 
suportam as suas operações e o seu negócio;

• Certificação MEF 9 e MEF 14 pelo Metro Ethernet Forum, garantindo 
que os nossos serviços de Ethernet cumprem as normas internacionais 
e oferecem qualidade permanente às redes de alto débito.

A Altice Portugal garante que as atividades que desenvolve para facilitar a 
utilização digital de seus clientes mantêm igualmente a proteção dos seus 
dados, implementando diversas ações contra phishing, spam e todas as 
atividades de hackers destinadas a redes corporativas.

Para proteger os clientes de práticas maliciosas, foi desenvolvida 
uma campanha de informação sobre phishing para aumento da 
consciencialização dos clientes. Para além disso, a Altice Portugal 
selecionou o mais alto nível de segurança (SSL Extended Validation) 
permitindo aos clientes verificar visualmente se se encontram no site 
legítimo da Organização e não num site de phishing, ou seja num site criado 
por hackers para roubo de informações pessoais. Considerando também 
a crescente relevância e risco de ataques de ransomware nacionais e 
internacionais, a Altice Portugal estabeleceu diversas ações para mitigar 
esse risco através, da sua direção de Cibersegurança e Privacidade. A 
gestão da resposta a incidentes desta tipologia é definida internamente 
nos seus processos, possuindo também programas de Awareness de 
Segurança e Privacidade da Informação como medida preventiva.

SEGURANÇA DIGITAL

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/a-pt/seguranca/Paginas/seguranca.aspx 
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Privacidade de dados
5.2.

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/Paginas/politica-privacidade.aspx

de exercício dos direitos dos titulares e a criação e comunicação 
de procedimentos de tratamento de dados pessoais em IBPMS são 
algumas das iniciativas adicionais geradas na Altice Portugal. 

É fundamental que os titulares dos dados compreendam de que forma são tratados 
os seus dados pessoais e que conheçam as reais finalidades da recolha dos mesmos, 
bem como os seus direitos, designadamente a forma de reagir ao tratamento ilícito 
dos seus dados pessoais.

Respeitando as melhores práticas no domínio da segurança e da proteção dos 
dados pessoais, a Organização aprovou um exigente programa para acautelar a 
proteção dos dados de todos os que consigo colaboram, bem como de todos os 
dados disponibilizados com quem mantém uma relação com a Altice Portugal. Com 
a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), foram 
criados o Comité RGPD, a Direção e a função de Data Protection Officer (DPO), de 
forma a garantir o cumprimento deste regulamento na Organização.

Em 2019, a DPO desenvolveu várias iniciativas/projetos, dos quais podemos
destacar os seguintes:
• Revisão e atualização da Política de Privacidade; 
• Atualização das Frequent Asked Questions (FAQ) na intranet;
• Disponibilização de um documento que contempla todos os artigos e 

considerandos da lei, num formato organizado, facilitando a leitura, a 
compreensão e a interpretação por parte dos interlocutores do RGPD; 

• Comunicação diária aos Pivots RGPD de notícias relevantes relacionadas com 
Privacidade de Dados – Info RGPD;

• Formação presencial aos Pivots sobre o RGPD;
• Formação eLearning para todos os colaboradores, quer sejam internos quer 

sejam externos.

A elaboração de um documento de suporte à gestão diária laboral de temas RGPD, 
o acompanhamento aos Pivots RGPD e às respetivas direções na implementação do 
RGPD, a avaliação de conformidade RGPD aos fornecedores, a gestão da atividade 

Todos os serviços da Altice Portugal, em particular aqueles mais 
relevantes do ponto de vista de User Generated Content – UGC 
(Sapo Vídeos,  Meo Kanal), têm ainda políticas de privacidade bem 
definidas e condições de utilização claras e visíveis em cada serviço, 
com disponibilização de dicas, conselhos, boas práticas, contactos e 
links relevantes.

A Altice Portugal segue, escrupulosamente, a legislação nacional e a 
legislação europeia. Sendo uma das maiores Organizações a operar 
em território nacional, a Altice Portugal é escrutinada por entidades de 
vários setores. Juristas e especialistas em segurança, realizam análises 
periódicas a todas as situações suscetíveis de fragilizar a proteção de 
dados pessoais.
 

Segurança online de menores
5.3.

A Altice Portugal desenvolveu, adotou e promoveu uma abordagem para 
a proteção de menores on-line com base em três pilares:

Educação e consciencialização: promove ativamente o conhecimento e 
o uso responsável dos serviços de TIC por meio do programa ”Comunicar 
em Segurança”, que visa contribuir para a educação digital e para uma 
cidadania digital consciente, segura e responsável entre crianças, pais, 
cuidadores e a população idosa, bem como através de campanhas, 
informações e dicas on-line. A Organização também é membro do 
consórcio Português Safer Internet Center, através do qual participa de 
várias iniciativas de conscientização e informação durante o ano;

Produtos e serviços melhores e mais seguros, através do desenvolvimento 
de serviços especialmente projetados para proteção de jovens e crianças, 
como o “MEO Kids” (TV e telemóvel) e o SAPO Mail Kids e ainda através do 
desenvolvimento de uma aplicação de segurança familiar (MEO Safe)  que 
combina localização, controlo dos pais e segurança do telemóvel;

Cooperação e autorregulação: através do desenvolvimento de protocolos, 
parcerias e experiência colaborativa com entidades e autoridades 
relevantes (ex.: CERT.PT, FCCN, Polícia Judiciária, PSP, APAV, Linha Alerta 
Internet Segura), para promoção da privacidade e da segurança de 
menores, sendo ainda membro do Consórcio Internet Segura (https: 
//www.internetsegura.pt), que visa consciencializar sobre os riscos 
associados ao uso da Internet e combater conteúdos ilegais.

A Altice Portugal está ciente da grande importância que o acesso à 
Internet e o fornecimento de conteúdos de qualidade desempenham 
no desenvolvimento das pessoas, bem como, num contexto mais amplo, 
na promoção de sociedades justas, democráticas, livres e competitivas. 
Acreditando numa Internet aberta e inclusiva torna-se, no entanto, 
necessário implementar esforços para garantir serviços de comunicação 
seguros, que garantam a privacidades dos utilizadores, principalmente no 
que diz respeito a pessoas vulneráveis, como menores e população sénior.

Sendo membro fundador da iniciativa europeia de autorregulação da 
indústria ICT Coalition for Children Online (ICTC) e signatária dos seus 
ICT Principles, a Altice Portugal é um operador reconhecidamente 
empenhado na segurança online dos menores e de pessoas vulneráveis, 
desenvolvendo a sua atividade em conformidade com os princípios 
preconizados pela ICTC, promovendo soluções, processos e ações nas 
áreas de controlo parental, abuso/uso indevido, abuso infantil ou contacto 
ilegal, privacidade e controlo e educação e sensibilização. 

Em 2019, a Altice Portugal foi anfitriã da reunião dos grupos de trabalho 
da ETNO, nomeadamente do grupo de trabalho sobre Desenvolvimento 
Sustentável  da ETNO, onde foram discutidos os desenvolvimentos 
nacionais e internacionais mais relevantes, bem como as iniciativas 
realizadas pela ICT Coalition for Children Online e pela task-force da 
proteção das crianças online da ETNO, cujo objetivo é tornar o ciberespaço 
e os serviços de TIC mais seguros para as gerações mais jovens.
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6.

Proximidade
6.1.

Na Altice Portugal a sustentabilidade, em todas as suas vertentes - ambiental, económica e social - assume um dos pilares da estratégia da Organização 
pelo que têm vindo a ser promovidas cada vez mais iniciativas com o objetivo de sensibilizar e alertar os colaboradores e a comunidade em geral para esta 
temática. Para além de todo o trabalho de intervenção social desenvolvido pela Fundação Altice, em 2019, a marca MEO assumiu-se também como uma 
marca de causas sociais e ambientais, tendo patrocinado e promovido várias ações de proximidade com a comunidade.

Em 2019, a Altice Portugal investiu cerca de 3,5 milhões de euros na comunidade e em projetos sociais, com foco na educação, na intervenção social e na 
inclusão digital, e teve como beneficiários dos seus projetos 885 entidades e cerca de 700.000 beneficiários individuais, estando a distribuição do investimento 
por cada área de intervenção e por tipo de beneficiário identificada nos seguintes gráficos.

PROXIMIDADE E INTERVENÇÃO SOCIAL

39.1%

5.6%
11.8%

43.5%

Distribuição do investimento por área de apoio

Educacão

Empreendedorismo

Cultura

Intervenção social

60.9%

2.1% 3.4%

34.6%

52.5%

0.4%

15.6%

31.5%

Educação Empreendedorismo Cultura Intervenção social

Distribuição investimento por tipo de beneficiário

Entidades Benefeciários individuais
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interativa. Desde 2013, a Fundação Altice garante a tradução e adaptação 
dos vídeos originais disponíveis na plataforma americana e os conteúdos 
educacionais, com a supervisão e certificação das Sociedades Portuguesas 
de Matemática, Física e Química, bem como da Associação de Professores 
de Matemática. Organiza também oficinas e ações de formação certificada 
para professores sobre a utilização desta plataforma na sala de aula.

Microbibliotecas. As microbibliotecas têm vindo a surgir nas mais diversas 
regiões portuguesas não só por serem um mecanismo de incentivo à 
educação, à cultura e de fomentação da leitura, mas também por serem um 
„veículo de desenvolvimento de laços entre as pessoas e as comunidades.

A educação é um dos pilares mestres do desenvolvimento da sociedade 
moderna e é também um conceito que a Altice Portugal protege. Estas 
cabines de leitura da Altice Portugal também representam proximidade, 
garantindo iguais oportunidades de acesso à educação e à cultura. Autênticas 
bibliotecas comunitárias, as antigas cabines telefónicas da Altice Portugal 
permitem materializar uma iniciativa de promoção da leitura, através da 
integração de um conjunto de livros no seu interior que se traduzem numa 
consagração do ato de ler. Atualmente existem mais de 30 microbibliotecas 
em todo o país, tendo sido inauguradas 14, só em 2019.

Programa Inclui da Fundação Altice torna comunicação acessível a quem 
mais precisa. A Altice Portugal, através da sua Fundação, apresentou o 
Programa Inclui que, sob o mote ‚Ninguém fica de fora’, representa uma 
peça fundamental na atuação da empresa no âmbito da responsabilidade 
e intervenção social, ao tornar a comunicação e o acesso à tecnologia 
acessível a todos os cidadãos, sem exceção.

A Fundação Altice assume o seu compromisso naqueles que já são os seus 
eixos históricos - a educação, a ação social, o empreendedorismo e a arte 
e cultura, mas pretende também trabalhar em áreas que complementam 
estes mesmos eixos, como o combate à iliteracia digital e a promoção da 
Língua Portuguesa, bem como a união entre a educação, saúde, tecnologia 
e as pessoas, mantendo o seu foco na justiça social, na  igualdade de 
oportunidades e na igualdade de acesso para todos.

Comunicar em segurança. Um programa para consciencializar estudantes, 
professores e educadores sobre alfabetização em tecnologias da informação 
e sobre o uso responsável e seguro da Internet e dos telemóveis. Consiste 
em ações de formação em sala de aula e numa peça teatral realizada por 
atores profissionais. É  também aplicada a educadores e a pessoas sénior. 
A Fundação Altice estabeleceu várias parcerias com entidades nacionais, 
que permitem uma maior cobertura e divulgação deste programa, 
nomeadamente com a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Associação 
Nacional de Professores de Informática (ANPRI), a Rede de Bibliotecas 
Escolares (RBE) e a Fundação do Centro de Internet e Ciência da Tecnologia 
Segura (FCT).

Khan Academy. A Khan Academy é uma Organização Não Governamental 
(ONG) cujo objetivo é oferecer educação de qualidade a todos, em qualquer 
lugar e gratuitamente, através de uma plataforma on-line educacional e 

PORTUGAL +, um camião TIR carregado de responsabilidade social. Este 
foi um dos principais projetos da Altice Portugal, dinamizado pela Fundação 
Altice, no âmbito da sua atuação na área da intervenção social. O objetivo 
foi promover e levar a literacia digital, através de um camião TIR que 
percorreu o país de norte a sul, adaptado com a tecnologia e as soluções 
mais inovadoras da Organização, cumprindo aquela que é porventura uma 
das missões mais nobres da Fundação Altice, soluções para populações 
com necessidades especiais.

A Altice Portugal pretende que todos os portugueses, independentemente 
do seu escalão etário ou do local do país onde viva ou tenha escolhido 
para desenvolver os seus projetos pessoais ou profissionais, tenham, em 
condições de igualdade, acesso a competências digitais, as quais irão 
promover a competitividade da economia e da sociedade enquanto povo 
e enquanto país. Esta ambição começa exatamente na educação, um pilar 
chave do desenvolvimento de qualquer sociedade moderna. Portugal + é 
um projeto de intervenção social com inovação incorporada, de capacitação 
para o empreendedorismo, sendo igualmente um projeto educativo com 
uma forte componente cultural.

Para saber mais consulte
https://www.meo.pt/programa-inclui

Para saber mais, consulte
https://www.meo.pt/programa-inclui
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No âmbito da campanha „Humaniza-te“, a Altice 
Portugal pretende juntar as marcas Altice e 
MEO ao debate público e firmar a sua ligação e 
apoio a temas atuais e que tocam a sociedade e 
os portugueses. O objetivo é consciencializar a 
população portuguesa para diversos temas da 
sociedade – como a violência, o ambiente e a 
sustentabilidade, a prevenção de  incêndios, entre 
outros.

Périplo do ano do ComEx Altice Portugal. Estar 
próximo dos colaboradores, dos clientes, dos 
parceiros, de todos os portugueses, de todo o país. 
Descentralizar a gestão, sair de Lisboa. Conhecer 
e ir para o terreno. A Altice Portugal acredita 
que só assim é possível praticar uma gestão 
eficaz e conhecer as necessidades e os desafios 
dos clientes. O compromisso da proximidade foi 
assumido pelo Presidente da Altice Portugal e 
pelos membros do Comité Executivo.

Corrida Solidária Altice, na vila de Mira, uma das 
zonas mais afetadas pelo furacão Leslie. Para além 
de uma empresa tecnológica, a Altice Portugal 
pretende ser uma empresa unida e preocupada 
com o seu país. À semelhança do ano anterior, o 
local escolhido para realizar a Corrida é um dos 
fatores mais importantes. A correr ou a caminhar, 

cerca de 2.000 pessoas, que incluem membros 
do Comité Executivo, colaboradores, familiares, 
amigos, embaixadores e parceiros da Altice 
Portugal, juntaram-se numa verdadeira onda 
de solidariedade para apoiar a região de Mira, 
fortemente afetada pela tempestade Leslie, em 
outubro de 2018.

Lançamento do livro “Portuguesas: uma home-
nagem em 150 retratos”. Mais do que um livro 
de retratos, o trabalho de Veríssimo Dias é um 
retrato da Mulher enquanto elemento essencial 
na criação de um Portugal melhor. „Portuguesas: 
uma homenagem em 150 retratos” é um tributo 
a mulheres das mais variadas áreas: arte, cultura, 
política, história, desporto, negócios, entre outras. 
Entre elas, estão várias mulheres com ligação à 
Altice Portugal e às suas marcas. A obra, que conta 
com o apoio da Altice Portugal, foi apresentada no 
Showroom da Altice Portugal, em Picoas, e contou 
com a presença de altas Entidades do Estado.

#NãoFiqueÀEspera. Em parceria com a APAV, foi lançada uma ação 
de awareness contra a violência doméstica, que visa consciencializar 
a população para esta temática e também dotar as vítimas de meios e 
ferramentas que as ajudem nesta situação.  Alguns exemplos de iniciativas 
foram os seguintes:

Waiting Rings MEO: em vez de música, as pessoas ouviram os testemunhos 
honestos e corajosos da Ângela e da Francisca, vítimas de violência 
doméstica. Por cada Waiting Ring ativo, a Altice Portugal entrega 1 euros 
à APAV;

Chamada invisível: fazer uma denúncia de violência doméstica é um 

ato que requer muita coragem e muitas vezes o medo das vítimas serem 
descobertas pelos agressores, leva-as a não o fazer. Para minimizar esse 
risco, foram lançadas duas novas formas de denúncia que não deixam 
rasto;

1 Minuto de Barulho: pedimos aos portugueses para saírem à rua e 
fazerem-se ouvir, das mais variadas formas (buzinas, palmas, apitos, 
panelas, etc.), com 1 minuto de barulho pelas mais de 30 vítimas de 
violência doméstica que desde janeiro morreram no silên cio. De norte a 
sul do país, o movimento solidário fez-se ouvir bem alto, o barulho foi 
ensurdecedor, para combater um silêncio também ele ensurdecedor: o 
silêncio de 30 vítimas que perderam a vida, em menos de 10 meses, por 
violência doméstica.

The Unwanted Shapes. Todos os anos cada um de nós produz mais de 30kg 
de lixo plástico. Se nada mudar, em 2050 haverá mais plástico do que peixe 
nos oceanos. Portugal é um dos maiores afetados já que tem um território 
marítimo 40 vezes superior à sua área terrestre. ”The Unwanted Shapes” 
é um projeto que pretende inspirar a sociedade a vencer o problema do 

consumo de plástico, através daqueles que têm uma forte ligação com o mar - os 
surfistas. O MEO tomou a iniciativa de desenvolver 5 pranchas de surf totalmente 
feitas do plástico que uma pessoa produz em casa. Estas pranchas serão usadas 
pelos melhores surfistas do planeta, na prova Rip Curl integrada no World Tour, 
em Peniche. Veja o vídeo da campanha.
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Mercado tradicional. Realizado semanalmente no Fórum Picoas em 
Lisboa, com a contribuição de produtores de origem nacional. Com 
compras a granel, os consumidores levam apenas a quantidade que 
necessitam, evitando o desperdício e reduzindo o número de embalagens 
utilizadas. Com frutas e legumes da época, podem evitar a compra de 
produtos de estufa que, por sua vez, são mais tóxicos devido aos pesticidas 
e fungicidas. Por serem produtos de origem nacional, evitam os efeitos 
causados pelo transporte.

MEO Sudoeste, Bem-vindos à casa da Coruja. Na 23.ª edição do MEO 
Sudoeste, o MEO — marca da Altice Portugal — apresentou um forte 
reforço a nível tecnológico e de infraestruturas, com o intuito de oferecer 
aos festivaleiros todas as condições para se manterem sempre ligados e 
estarem a par de todas as novidades do festival. Mas não só de tecnologia 
se faz esta edição do MEO Sudoeste. O pórtico de entrada do recinto é, 
ao longo do ano, o habitat natural de uma família de corujas-das-torres, 
que habita e nidifica a entrada do recinto. Sendo o MEO uma marca de 
causas, nesta edição em especial, a principal causa do MEO será a de 

preservar e proteger este habitat, já que é a casa de todos os festivaleiros 
durante nove dias mas a Casa da Coruja durante o ano inteiro.

Neste sentido, com o objetivo de sensibilizar os festivaleiros a cumprirem a 
sua parte e a manterem limpo o espaço que cada um ocupa no campismo do 
Festival, foi realizado um conjunto de ações, com brigadas de voluntários para 
ajudar na sua limpeza ao longo dos dias do Festival e alertar os jovens para as 
alterações que a presença de milhares de festivaleiros causam na paisagem, 
com ações de sensibilização que permitam diminuir a sua pegada ecológica. 
Nas edições anteriores foram instalados ecopontos no recinto, mas, este 
ano, foi criada a „Brigada Coruja” que diariamente vai distribuir coletes e 
sacos pelos jovens voluntários para ajudarem na limpeza, “incentivando-os 
a recolherem o lixo” produzido no seu espaço do campismo. Foi também  
instalada uma Coruja, produzida pela artista urbana portuguesa Catarina 
Glam, e que foi desenvolvida ao longo dos dias do Festival com materiais 
recicláveis.

Voluntariado
6.2.

O voluntariado é também uma atividade importante da Altice Portugal, que implementa vários projetos e ações que beneficiam instituições sem fins lucrativos, 
como instituições privadas de solidariedade social e Organizações não-governamentais, promovendo o bem-estar social dos segmentos mais desfavorecidos 
da comunidade, bem como a proteção do meio ambiente. Os projetos têm abrangência nacional e envolvem colaboradores de várias empresas da Altice 
Portugal – Voluntariado Empresarial, além de amigos e familiares – Voluntariado em Família, motivando-os a participar em atividades de cidadania.

Em 2019, existiram mais de 3.800 participações em ações de voluntariado, em áreas como recolha de bens, educação,  empreendedorismo, inclusão social, 
distribuição de alimentos a pessoas sem abrigo, apoio à população sénior, call center solidário, entre outros. As ações podem ser promovidas exclusivamente 
pela Altice Portugal ou em parceria com outras Organizações de apoio social ou proteção ambiental. No entanto, qualquer colaborador da Altice Portugal 
pode apresentar propostas, que serão objeto de análise e eventual aprovação. 

No âmbito do voluntariado empresarial, os colaboradores têm a possibilidade de, até 6 dias por ano, durante o seu horário normal de trabalho, participar em 
projetos de desenvolvimento social, sem perda de retribuição ou reflexos na assiduidade.

Seguem alguns dados sobre o voluntariado na Altice Portugal em 2019.

Em família Empresarial Total

Beneficiários Entidades 8 172 180

Beneficiários individuais 2.840 44.464 47.304

Número de voluntários 571 1.589 2.160

Horas de voluntariado 4.327 8.080 12.407

Número de participações 1.459 2.354 3.813
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Alguns dos programas de voluntariado mais impactantes da Altice 
Portugal são:

Está lá? Está bem? Um programa de voluntariado empresarial de apoio 
a seniores, desenvolvido em parceria com Organizações de Solidariedade 
Social, e que se baseia na criação de uma relação telefónica (eventualmente 
presencial) entre voluntários da Altice Portugal e cidadãos idosos em 
situação de dependência ou isolamento social, previamente identificados 
como tal, pela entidade de que são membros. O contacto telefónico é 
efetuado semanalmente, com a duração de uma hora, e o tempo de 
relacionamento é dedicado a estimular a auto estima e o sentido de 
pertença, além de procurar identificar eventuais situações de fragilidade 
adicional na pessoa acompanhada que, caso aconteça, serão de imediato 
relatadas à respetiva instituição. Este programa prevê, igualmente, 
encontros festivos entre voluntários e idosos das várias instituições, com 
o objetivo de diversificar as relações pessoais e proporcionar momentos 
de convívio e troca de experiências.

Wave by Wave. Na época 
balnear, a Fundação Altice 
apoiou a iniciativa Wave by 
Wave na realização de 4 Campos 
de Férias de Verão que incluem 
uma intervenção baseada em 
ações de surftherapy nas férias 
da Páscoa e Verão.

Esta iniciativa contou com a participação de 60 crianças e jovens de acolhimento, 
bem como algumas crianças e jovens filhos/familiares de colaboradores da 
Altice Portugal, como voluntários. A realização de campos mistos de férias, 
permitiu pela primeira vez, viver uma experiência significativamente positiva e 
inclusiva para os filhos dos colaboradores.

Para saber mais, consulte
https://www.telecom.pt/pt-pt/sustentabilidade/sociedade/Paginas/sociedade.aspx
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ANEXOS

7.



 7.1.				Impacto	nos	stakeholders

 7.2.				Indicadores	económicos

 7.3.				Indicadores	ambientais

 7.4.				Indicadores	sociais

 7.5.				Tabela	GRI

7.

Impacto nos stakeholders
7.1.

ANEXOS
Descrição 2018 2019

Receitas Operacionais (milhões de €) 2.109,5 (1) 2.110,2 

Receitas face ao PIB Nacional (2) 1,1% 1,0%

Investimento (milhões de €) 459,6 (1) 429,9

Investimento em % das Receitas Operacionais 22,2% 21,0%

Número total de colaboradores 8.623 7.679

Número de colaboradores homens 5.311 4.826

Número de colaboradores mulheres 3.312 2.853

Colaboradores da Altice Portugal face à empregabilidade nacional (2) 0,1% 0,2%

Custos com colaboradores (milhões de €) 276,5 (1) 265,2

Custos em compras e subcontratação (milhões de €) 545,0 562,0

Custos com disposição de resíduos, tratamento de emissões e de remediação (€) 209.312 344.627 

Custos com prevenção e gestão ambiental (€) 313.200 315.600

Benefícios do Sistema de Gestão Ambiental (milhões de €) 2,4 5,6
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Indicadores económicos
7.2.

Indicadores ambientais
7.3.

Indicador 
GRI Descrição 2018 2019

102-8

Número total de colaboradores masculinos com contrato a termo 46 41

Número total de colaboradores femininos com contrato a termo 23 22

Número total de colaboradores masculinos  com contrato sem termo 5265 4785

Número total de colaboradores femininos  com contrato sem termo 3289 2831

Número total de colaboradores masculinos a tempo inteiro 5307 4823

Número total de colaboradores femininos a tempo inteiro 3303 2841

Número total de colaboradores masculinos a tempo parcial 4 3

Número total de colaboradores femininos a tempo parcial 9 12

202-1 Proporção de colaboradores a receber o Salário Mínimo Nacional 0% 0%

204-1 Proporção de compras a fornecedores locais (nacionais) 77% 77%

205-3 Incidentes de corrupção confirmados 0 0

206-1 Ações legais para práticas anti competitivas, antitrust e de monopólio 0 0

Indicador 
GRI Descrição 2018 2019

301-1 Materiais	utilizados	em	peso	ou	volume	(t) 21.856 18.756

302-1 Consumo	de	energia	dentro	da	Organização	(GJ) 1.326.983 1.268.976

302-2 Consumo	de	energia	fora	da	Organização	(GJ) 163 638 32 227(1)

302-3 Intensidade	energética	(Gbyte/GJ) 3.265 3.779

302-4 Redução	do	consumo	energético	(GJ) 60.716 30.372 (2)

303-1 Retirada	de	água	por	origem	(m3) 217.032 212.793

303-2 Origens	de	água	significativamente	afetadas	pela	sua	retirada Rede	pública Rede	pública

303-3 Água	reciclada	e	reutilizada n.a. n.a.

304-1 Sites	operacionais	próprios	ou	arrendados	adjacentes	a	áreas	protegidas	ou	em	áreas	protegidas	ou	com	
elevado	valor	de	biodiversidade	em	áreas	não	protegidas	(km2) 0,01 0,01

(1) A informação das categorias 1, 2, 4, 5 e 9 para o ano de 2019 ainda não se encontra disponível. Os consumos destas categorias encontram-se agregados porque não foi possível desassocia-los. Categoria 6 sem dados
de comboio
(2) Em 2019 o projeto Single RAN terminou no 1º trimestre de 2019 e a Operação d’Alicate teve menos desligamentos/ remoções do que as realizadas em 2018, tendo este ano sido identificadas menos necessidades de
desativações de redes e equipamentos legacy e consolidações/ desligamentos da PSTN.
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Indicadores ambientais continuação
7.3.

Indicadores sociais
7.4.

Indicador 
GRI

Descrição 2018 2019

401-3

Número de colaboradores mulheres com direito a licença parental 112 97

Número de colaboradores homens com direito a licença parental 234 201

Número de colaboradores mulheres que tiraram a licença parental 112 97

Número de colaboradores homens que tiraram a licença parental 234 201

403-2

Taxa de absentismo global 4,54% 4,43%

Taxa de absentismo homens 3,34% 3,30%

Taxa de absentismo mulheres 6,47% 6,35%

404-1

Média de horas de formação por colaborador 20,2 31,4

Média de horas de formação homens 21,0 32,0

Média de horas de formação mulheres 21,0 30,4

405-1 Percentagem de mulheres nos órgãos de governança da Organização 0% 0%

405-1

Rácio remuneração homem/mulher cargos gestão (Dirigentes) 1,3 1,4

Rácio remuneração homem/mulher cargos gestão (Quadros) 1,0 1,0

Rácio remuneração homem/mulher cargos gestão (Outros colaboradores) 1,0 1,0

Indicador 
GRI Descrição 2018 2019

305-1 Emissões	diretas	de	GEE	(Scope	1)	(tCO2eq) 12.159 11.042

305-2 Emissões	indiretas	de	GEE	(Scope	2)	(tCO2eq) 146.152 96.926

305-3 Outras	emissões		indiretas	de	GEE	(Scope	3)	(tCO2eq) 15.601 4.921(3)

305-4 Intensidade	das	emissões	de	GEE	(GByte /	tCO2eq) 27.372 44.416

305-5 Redução	das	emissões	de	GEE		(tCO2eq) 7.927 2.739(4)

305-7 Emissões	de	ar	significativas	de	NOX,	SOX	e	outras	(tCO2eq) 3.908 5.674

306-1 Descarga	de	água	por	qualidade	e	destino	(m3) 173.625 170.235

306-2 Resíduos	por	tipo	e	método	de	disposição 2.446 2.769

307-1 Incumprimento	das	leis	e	regulamentos	ambientais 8 2

308-1 Novos	fornecedores	selecionados	tendo	em	conta	critérios	ambientais 90% 95%

308-2 Impactos	ambientais	negativos	na	cadeia	de	fornecimento	e	ações	tomadas 0 0

(3) A informação das categorias 1, 2, 4, 5 e 9 para o ano de 2019 ainda não se encontra disponível. As emissões destas categorias encontram-se agregados porque não foi possível desassocia-los. Categoria 6 sem dados
de comboio
(4) Em 2019 o projeto Single RAN terminou no 1º trimestre de 2019 e a Operação d’Alicate teve menos desligamentos/ remoções do que as realizadas em 2018, tendo este ano sido identificadas menos necessidades de
desativações de redes e equipamentos legacy e consolidações/ desligamentos da PSTN.

2019 Relatório de Sustentabilidade Altice Portugal 112 1132019 Relatório de Sustentabilidade Altice Portugal 



Indicadores sociais continuação
7.4.

Tabela GRI
7.5.

Descrição 2018 2019

412-2
Número total de horas de formação em políticas ou procedimentos de direitos humanos 34.492 15.702

Percentagem de colaboradores formados em políticas de direitos humanos 100% 97%

416-2 Incidentes de incumprimento quanto aos impactos de produtos e serviços na saúde e segurança 0 0

417-2 Incidentes de não conformidade em relação à informação e rotulagem de produtos e serviços 2 1

417-3 Incidentes de não conformidade em relação a comunicações de marketing 6 1

418-1 Privacidade de clientes: número total de reclamações comprovadas recebidas de clientes
Número de falhas identificadas na proteção de dados pessoais

53
0

47
0

419-1 Incumprimento das leis e regulamentos na área social e económica 62 65

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

GRI 102 – Perfil da Organização

102-1 Anexos

102-2 2.1 Quem somos

102-3 Anexos

102-4 Anexos

102-5 Anexos

102-6 2.1 Quem somos

102-7 2.1 Quem somos 
7.4 Indicadores sociais

102-8 7.4 Indicadores sociais Os colaboradores que não são da Altice Portugal mas que exercem funções em nome da 
Organização não estão apurados neste relatório.

102-9 2.4 Gestão de procurement

102-10 2.4 Gestão de procurement Não ocorreram mudanças significativas no tamanho, estrutura, propriedade ou cadeia de 
fornecimento.

102-11 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

2019 Relatório de Sustentabilidade Altice Portugal 114 1152019 Relatório de Sustentabilidade Altice Portugal 



Tabela GRI continuação
7.5.

Tabela GRI continuação
7.5.

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

102 – Perfil da Organização

102-12 2.2 Ética e compliance

102-13 2.7 Estratégia de sustentabilidade

102 – Estratégia

102-14 1. Mensagem do Presidente

102-15 2.3 Gestão de riscos e oportunidades

102 – Ética e integridade

102-16 2.2 Ética e compliance

102-17 2.2 Ética e compliance

102 – Governance

102-18 2.1 Quem somos

102-19 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-20 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-21 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

102-22 2.1 Quem somos

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

102 – Governance

102-23 2.1 Quem somos

102-24 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-25 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-26 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-27 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-28 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-29 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-30 2.3 Gestão de riscos e oportunidades

102-31 2.2 Ética e compliance

102-32 Perfil do relatório

102-33 2.2 Ética e compliance

102-34 2.2 Ética e compliance

102-35 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/
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Tabela GRI continuação
7.5.

Tabela GRI continuação
7.5.

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

102 – Reporting

102-47 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

102-48 Perfil do relatório

102-49 Perfil do relatório

102-50 Perfil do relatório

102-51 Perfil do relatório

102-52 Perfil do relatório

102-53 Anexos

102-54 Perfil do relatório

102-55 7.5 Tabela GRI

102-56 Perfil do relatório

GRI 103 – Abordagem de gestão

103-1 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

103-2 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

102 – Governance

102-36 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-37 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-38 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102-39 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

102 – Envolvimento dos stakeholders

102-40 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

102-41 3.1 Diálogo social

102-42 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

102-43 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

102-44 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

102 – Reporting

102-45 Perfil do relatório
2.1 Quem somos

102-46 Perfil do relatório
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Tabela GRI continuação
7.5.

Tabela GRI continuação
7.5.

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

103 – Abordagem de gestão

103-3 2.6 Relação com stakeholders e aspetos materiais 

GRI 201 – Desempenho económico

201-1
2.1 Quem somos
7.1 Impacto nos stakeholders
7.2 Indicadores económicos

201-2 7.1 Impacto nos stakeholders Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

201-3 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

201-4 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

GRI 202- Presença no mercado

202-1 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

202-2 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

GRI 203 – Impactos económicos indiretos

203-1 2.1 Quem somos

203-2 7.1 Impacto nos stakeholders
7.2 Indicadores económicos

GRI 204 - Práticas de procurement

204-1 7.2 Indicadores económicos

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

GRI 205– Anticorrupção

205-1 Informação transversal ao Grupo, disponível em http://altice.net/

205-2 2.2 Ética e compliance

205-3 7.2 Indicadores económicos

GRI 206- Concorrência justa

206-1 7.2 Indicadores económicos

GRI 301 – Materiais

301-1 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

301-2 4.3 Consumos e emissões

301-3 N.D.

GRI 302 – Energia

302-1 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

302-2 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

302-3 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

302-4 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais
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Tabela GRI continuação
7.5.

Tabela GRI continuação
7.5.

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

302-5 ND

GRI 303 – Água

303-1 7.3 Indicadores Ambientais

303-2
4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

O consumo de água da Altice Portugal é pouco significativo em termos de volume sendo que é 
totalmente proveniente da rede pública. O impacte causado nos recursos hídricos é inexpressivo.

303-3 4.3 Consumos e emissões
A Altice Portugal utiliza água proveniente da rede pública, pelo que não consome nem água 
reutilizada nem reciclada

GRI 304 - Biodiversidade

304-1 7.3 Indicadores Ambientais Reporta os websites Altice Portugal que se encontram dentro das áreas protegidas e de alto 
índice de biodiversidade. 

304-2 4.1 Gestão ambiental e oferta sustentável

304-3 N. D.

304-4 N.A. As operações da Altice Portugal não afetam espécies integradas na Lista Vermelha da IUCN e na 
Lista Nacional de Conservação das Espécies

GRI 305 -Emissões

305-1 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

305-2 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

305-3 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

305-4 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

305-5 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

305-6 N.A. A Altice Portugal não produz, importa ou exporta substâncias depletoras da camada de ozono.

305-7 4.3 Consumos e emissões
7.3 Indicadores Ambientais

GRI 306 - Efluentes e Resíduos

306-1 7.3 Indicadores Ambientais Valor do volume de descarga de água residual é estimado de acordo com o estabelecido no 
Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto

306-2 4.4 Gestão de resíduos
7.3 Indicadores Ambientais

306-3 Não foram detetados derrames significativos em 2019.

306-4
O encaminhamento dos resíduos é feito pelos operadores certificados e contratados pela Altice
Portugal para a respetiva recolha e tratamento. 

306-5

As descargas de águas residuais são maioritariamente efetuadas em coletores municipais, tendo 
uma utilização essencialmente doméstica. São tratadas em sistemas municipais, não sendo da 
responsabilidade da Altice Portugal o respetivo tratamento. Por isso, a Altice Portugal não tece 
considerações sobre a reutilização das águas tratadas.

GRI 307 – Conformidade ambiental

307-1 7.3 Indicadores Ambientais 2 processos, até à data sem aplicação de qualquer coima.

GRI 308 - Avaliação ambiental do fornecedor
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Tabela GRI continuação
7.5.

Tabela GRI continuação
7.5.

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

308-1 7.3 Indicadores Ambientais
2.4 Gestão de procurement

308-2 7.3 Indicadores Ambientais
2.4 Gestão de procurement

GRI 401 - Emprego

401-1 3.4 Gestão do talento e diversidade

401-2 3.7 Responsabilidade social interna

401-3 3.3 Conciliação e parentalidade

GRI 402 – Relações laborais

402-1 3.1 Diálogo social

GRI 403 - Segurança e saúde no trabalho

403-1 3.1 Diálogo social
3.2 Segurança e saúde no trabalho 

403-2 3.2 Segurança e saúde no trabalho 

403-3 3.2 Segurança e saúde no trabalho 

403-4 3.1 Diálogo social

GRI 404 – Formação

404-1 7.4 Indicadores sociais

404-2 3.5 Formação & Conhecimento 

404-3 3.5 Formação & Conhecimento 

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

GRI 405 - Diversidade e igualdade de oportunidades

405-1 7.4 Indicadores sociais

405-2 7.4 Indicadores sociais

GRI 406 - Não discriminação

406-1 3.6 Igualdade e não discriminação

GRI 407 – Liberdade de associação e negociação coletiva

407-1
2.4 Gestão de procurement
3.1 Diálogo social

GRI 408 - Trabalho infantil

408-1 2.4 Gestão de procurement Em Portugal, a Altice Portugal cumpre a legislação e identifica a idade mínima legal nos seus 
processos de recrutamento.

GRI 409 – Trabalho forçado ou compulsório

409-1 2.4 Gestão de procurement Em Portugal, a Altice Portugal cumpre a legislação no que diz respeito ao direitos do trabalho.

GRI 410 – Práticas de segurança

410-1 2.2 Ética e compliance

GRI 411 - Direitos da população indígena

411-1 N.D. A Altice Portugal não se encontra em nenhum país onde a população indígena se encontre 
representada.
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Tabela GRI continuação
7.5.

Tabela GRI continuação
7.5.

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

GRI 412 - Avaliação de direitos humanos

412-1 2.2 Ética e compliance

412-2 7.4 Indicadores sociais

412-3 2.4 Gestão de procurement

GRI 413 - Comunidades locais

413-1 6. Proximidade e intervenção social

413-2 Não foram causados impactes negativos sociais significativos reais e potenciais nas comunidades 
locais.

GRI 414 – Avaliação social de fornecedores 

414-1 2.4 Gestão de procurement

414-2 2.4 Gestão de procurement

GRI 415 - Políticas públicas

415-1 N.A. A Altice Portugal não efetua contribuições a partidos políticos.

GRI 416 - Saúde e segurança dos clientes

416-1 4.5 Radiações eletromagnéticas 
4.6 Ruído

416-2 7.4 Indicadores sociais

Indicador GRI Capítulo do Relatório Observações

GRI 417 - Marketing e rotulagem

417-1 4.1 Gestão ambiental e oferta sustentável

417-2 7.4 Indicadores sociais 1 incidente, até à data sem aplicação de qualquer coima.

417-3 7.4 Indicadores sociais 1 incidente, até à data sem aplicação de qualquer coima.

GRI 418 - Privacidade dos clientes

418-1 7.4 Indicadores sociais

GRI 419 - Conformidade socioeconómica

419-1 7.4 Indicadores sociais 65 processos novos em 2019.
121.642,34€ de valores de coimas pagos em 2019.
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Este Relatório refere-se à Altice Portugal, sendo que os dados de carácter económico, social e ambiental, apresentados resultam da consolidação da 
realidade das empresas que a constituem, no território português.
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