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I. Sobre a aprovac;ao do inventario 

Apraz-nos saber que 0 sentido provavel de decisao da ANACOM sobre 0 inventario do 

patrimonio imobiliario e dos bens moveis afeto a concessao dos CTT ("Inventario") de 2014 e 

2015 e 0 da sua aprova~ao, considerando que em todos os aspetos materiais se encontra em 

conformidade com as disposi~6es legais e com os criterios definidos pela ANACOM. 

Contudo, esta aprova~ao apresenta tres reservas quanto a possfveis efeitos na exatidao e na 

valoriza~ao do patrimonio afeto a concessao, decorrentes de limita~6es ao ambito da 

auditoria realizada pela BOO & Associados, SROC, Lda. ("Auditores"l, relativamente as quais 

nao podemos deixar de manifestar 0 nosso desacordo, como passamos a expor: 

a) 	 Limitac;ao "Sistema de Contabilidade Analitica (SCA): adata do realizac;ao do trabalho de 

campo, a ANACOM ainda nao se tinha pronunciado sobre as conc/usoes do auditoria 00 

SCA de 2014 [e a auditoria 00 SCA de 2015 ainda se encontrava em curso], 0 que constitui 

uma limitac;ao 00 ambito do auditoria em questOo, com potencial impacto no asserc;ao de 

valorizac;ao do patrimonio afeto aconcessao." 

Nao se encontrando ainda conclufda a aprecia~ao da ANACOM sobre 0 Sistema de 

Contabilidade Analftica ("SCA") de 2014 e de 2015 a data da realiza~ao do trabalho de 

campo dos Auditores relativo ao Inventario, tal facto, segundo os Auditores, 

impossibilitou-os de certificarem a exatidao da valoriza~ao do patrimonio afeto a 

concessao. 

Em nosso entender, nao haven do ainda uma conclusao sobre a auditoria ao SCA de 2014 

e de 2015 a data da auditoria ao Inventario, 0 que resulta exclusivamente da falta de 

alinhamento nos calendarios destas auditorias, nao pode de forma alguma constituir 

reserva a opiniao sobre 0 Inventario e muito menos imputavel aos CTT, que sao alheios a 

contrata~ao destes servi~os e respetivos calendarios . No que constitui responsabilidade 

dos CTT, foram cumpridos para os exercfcios de 2014 e de 2015 os prazos estabelecidos, 

quer sobre a disponibiliza~ao da informa~ao do SCA, quer do Inventario, permitindo de 

forma tempestiva a realiza~ao destes trabalhos de auditoria. 

Oe acordo com a metodologia definida para elabora~ao do Inventario, conforme Oecisao 

da ANACOM de 30.10.2014 ("Oecisao"l, a informa~ao do SCA referente aos gastos do 

exercfcio a que 0 Inventario se reporta constitui informa~ao-base da determina~ao da taxa 
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de afeta<;ao dos bens a concessao. Ou seja. para efeitos de auditoria ao Inventario. esta 

informa<;ao deve ser entendida como um dado. 

Com base neste dado. 0 qual constitui um input do Inventario. devem os Auditores 

proceder a valida<;ao do calculo efetuado pelos CTT da taxa de afeta<;ao a concessao no 

ambito do Inventario. Caso no processo de valida<;ao deste calculo. sejam identificados 

erros materiais no seu apuramento. esses sim. podem constituir. em sede de Inventario. 

motivo para 0 qualificar com reservas. 

Oeste modo. a ausencia das conclus6es da auditoria ao SCA de 2014 e 2015 a data da 

realiza<;ao da auditoria ao Inventario. nao pode constituir uma limita<;ao ao ambito da 

auditoria ao Inventario. uma vez que 0 Inventario fOi preparado de acordo com a 

metodologia definida na Oecisao. 

b) 	Limitac;ao"Prozo de conservo~ao do orqu;vo do documento~ao de suporte 00 ;nventcir;o: 

a inexistencia de suporte documental para faturas e documentos equivalentes de suporte 

de despesas anteriores a 2006 configurau uma limitar;ao no ambito do auditoria. com 

impacto. fundamentalmente. no asserr;ao de exatidao e suporte do valorizar;ao do 

patrim6nio afeto aconcessao;" 

No que respeita ao suporte documental respeitante a faturas e documentos equivalentes. 

os CTT cumprem 0 estipulado na legisla<;ao fiscal. ou seja. mantem 0 seu arquivo por um 

perfodo de 10 anos. conforme estabelecido no art.123Q do C6digo do IRC relativo as 

obriga<;6es contabilfsticas das empresas e de acordo com as boas praticas financeiras. na 

impossibilidade de manter toda a informa<;ao por limita<;6es de capacidade. 

Os bens afetos a concessao nao estao dissociados do restante patrim6nio dos CTT. sendo 

todos eles utilizados na sua atividade regular. pelo que a documenta<;ao contabilfstica 

subjacente esta sujeita aos procedimentos de organiza<;ao e arquivo de acordo com a 

legisla<;ao em vigor. sen do estes sujeitos a auditoria externa anual. a qual permite de 

forma substancial confirmar a adequa<;ao do valor registado na contabilidade da empresa 

ao suporte documental anteriormente referido. 

Em nosso entendimento. qualquer auditoria ao Inventario devera ter presente que: (i) 0 

patrim6nio imobiliario dos CTT foi construfdo ao longo dos varios seculos da sua 

existencia. pelo que e imposslvel dispor da totalidade do respetivo suporte documental. 

(;;) os CTT ate 05 .12.2013 foram uma empresa detida integralmente por capitais publicos. 
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tendo sempre sido alvo de auditoria quer pela Inspe~ao Geral de Finan~as quer pelo 

Tribunal de Contas e, (iii) desde 1992, ana da aprova~ao do projeto de cisao destinado a 

destacar dos CTT 0 patrim6nio afeto ao exercfcio da atividade de telecomunica~6es para 

com ele se constituir a Telecom Portugal. SA, os CTT tem sido objeto de auditoria externa 

e, salvo nesse anol, a opiniao dos auditores nunca expressou reservas ou enfases em 

materias que possam ter impacto no patrim6nio imobiliario e dos bens m6veis afetos a 
concessao. 

A situa~ao referente ao suporte documental e uma situa~ao incontornavel, nao resoluvel, 

que decorre da longa hist6ria dos CTT, pelo que a ausencia de um arquivo documental que 

suporte a aquisi~ao de todo 0 patrim6nio dos CTT nao po de, de forma alguma, constituir 

motivo para qualificar com reservas 0 Inventario. 

Adicionalmente e de referir que a ausencia de suporte documental com hist6rico superior 

a dez anos nao condicionou 0 resultado de outras auditorias, as quais nunca puseram em 

causa a validade e valor dos ativos dos CTT. 

c) 	 Limitac;ao "Verificm;ao fisica para validm;ao do taxa de afetm;ao dos bens aconcessao: 

atendendo 00 significativo desfasamento entre a data do verificac;ao !fsica e a data do 

reporte do inventario (31.12.2014) [e 31.12.201510 pracedimento de verificac;ao !fsica 

apresenta limitac;oes evidentes no componente de validac;ao do taxa de afetac;ao 

reportada no inventOrio de 2014 [e 20151, e configura uma limitac;ao 00 ambito do 

auditoria, com impacto, fundamentalmente, no asserc;ao de exatidao do valorizac;ao do 

patrimonio afeto aconcessao." 

Dificilmente nao havera desfasamento temporal entre a data da verifica~ao ffsica do 

conteudo do Inventario e a data do reporte desse mesmo Inventario. 

Contudo, mesmo que esse desfasamento temporal nao existisse, a verifica~ao ffsica para 

efeitos de valida~ao das taxas de afeta~ao a concessao afigura-se-nos inexequfvel. E, 

esta inexequibilidade resulta exclusivamente da natureza e da metodologia de calculo da 

taxa de afeta~ao. 

Conforme indica do no relat6rio que acompanha os mapas do Inventario ("Relat6rio"), as 

taxas de afeta~ao dos bens a concessao sao determinadas anualmente em fun~ao da 

1 Ano em que a opiniao dos auditores apresentou uma enfase relativa adiferen~a, que se encontrava em fase de 
esclarecimento, entre a Informa~ao constante do suporte Informatico aepoca, 0 ITIMO. e 0 balan~o dos en. 
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atividade desse ano, ou seja, a taxa de afeta<;ao em cada departamento corresponde ao 

peso relativo de gastos com atividades concessionadas no total dos gastos do respetivo 

centro de custo SCA ("CC SCA''), sen do obtida atraves de uma media. 

Note-se que ao Ion go do ana a atividade diaria dos CTT sofre varia<;oes, nomeadamente a 

nfvel do tratego, sobretudo no enquadramento atual de mercado, em que a sua quebra e 
uma constante. Assim, na atividade operacional dos CTT a afeta<;ao do patrimonio pode 

variar diariamente na sua percentagem. 

Deste modo, a probabilidade de num determinado momento, por exemplo no momenta 

em que se pretende realizar a valida<;ao ffsica, 0 nfvel de afeta<;ao de um bem a atividades 

concessionadas coincidir com a taxa de afeta<;ao atribufda a esse bem no ano a que 

respeita 0 Inventario, devera ser fnfima, ocorrendo somente por mera coincidencia. 

Eimportante ter presente que em 2014 e em 2015 da estrutura do SCA resultaram cerca 

de 100 taxas de afeta<;ao dos bens a concessao, as quais sao determinadas nos seguintes 

moldes: 

Com base na metodologia Fully Distributed Costs e no metodo Activity Based Costing, 

sao imputados aos diversos produtos/servi<;os dos CTT a totalidade dos gastos e 

rendimentos registados na contabilidade geral. Numa primeira etapa, aos gastos 

registados na contabilidade geral e imputados aos diversos centros or<;amentais e 

atribufdo um centro de custo especffico do SCA. 

De seguida, de acordo com 0 CC SCA procede-se a aloca<;ao dos gastos as diferentes 

macroatividades especfficas do servi<;o postal (aceita<;ao, tratamento, transporte e 

distribui<;ao). Esta aloca<;ao as macroatividades advem da fun<;ao desempenhada por 

cada departamento, a qual tem as seus gastos imputados num determinado CC SCA. 

Assim, par exemplo, [lNFORMAC;::AO CONFIDENCIAL]. 

Sao depois identificadas as atividades integrantes de cada uma dessas 

macroatividades. Assim, par exem pia, [lNFORMAC;::AO CONFIDENCIAL]. 

Com base nas atividades sao determinadas, cerca de [lNFORMAC;::AO CONFIDENCIAL] 

chaves de aloca<;ao que permitem imputar as gastos dos diversos CC SCA aos 

diferentes produtos/servi<;os, proporcionalmente ao consumo de recursos dos 

produtos em cada uma das atividades executados pelos diversos departamentos. 

[lNFORMAC;::AO CONFIDENCIAL]. 
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Existe ainda, um conjunto de gastos (gastos comuns) que estao associados a processos 

de suporte a atividade dos CTT, ou a processos em que nao e posslvel associar 

diretamente atividades a produtos/servi~os, [lNFORMAC;AO CONFIDENCIAL]. 

Conclufdo todo este processo de imputa~ao de gastos do SCA, os gastos registados em 

cada CC SCA ficam associados aos diversos produtos/servi~os dos quais, apenas 

parte, esta abrangida pelo contrato de concessao. 

A taxa de afeta~ao aconcessao em cada CC SCA resulta assim, do peso dos gastos de 

cada CC SCA imputados aos produtos/servi~os concession ados relativamente a 
totalidade dos gastos desse CC SCA. 

Face ao exposto, resulta inexequfvel a verifica~ao ffsica para a valida~ao das taxas de 

afeta~ao dos bens a concessao, dado que estas sao determinadas em termos medios 

anuais, absorvendo varia~5es de gastos de atividade mensais e sazonais, e aplicaveis a 

conjuntos de bens de departamentos, alguns dos quais com elevada abrangencia 

geografica, com fun~5es e/ou estruturas identicas em vigor no exercfcio a que respeita 0 

Inventario. 

II. 	 Sobre as determinac;oes 

As determinac;oes do sentido provavel de decisao merecem-nos os seguintes comentarios: 

1. 	CRIAC;:AO DE DOCUMENTO TECNICO DE DETALHE 

Pretende a ANACOM que seja criado um "documento tecnico de detolhe" com a 

explica~ao da metodologia adotada na prepara~ao do Inventario. 

Em primeiro lugar ede notar que 0 inventario dos bens afetos aconcessao dos CTT tem 

subjacente na sua constru~ao apenas 3 elementos-base: 

i. 	 A informa~ao de contabilidade geral ao nfvel mais detalhado, que suporta 0 valor do 

ativo fixo tangfvel constante do balan~o dos CTT, anualmente objeto de auditoria por 

parte do Revisor Oficial de Contas que conduz aCertifica~ao Legal das Contas; 

ii. 	 A informa~ao do SCA que suporta 0 apuramento dos rendimentos e gastos dos 

produtos do servi~o universal e outros servi~os concessionados, anualmente objeto 

de auditoria pela ANACOM; 
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iii. 	 A informa~ao de contratos de aluguer de bens moveis e imoveis celebrados com 

terceiros, anualmente objeto da auditoria que suporta a Certifica~ao Legal das Contas. 

A lista de bens do ativo fix~ tangfvel (que advem de i.) e a I.ista de contratos de aluguer de 

bens (que provem de iii.), existentes no final de cada exercfcio, verte diretamente do 

[lNFORMAC;AO CONFIDENCIAL] no primeiro caso e atraves de tabelas no segundo caso 

para 0 [lNFORMAC;AO CONFIDENCIAL], onde os bens sao objeto de aplica~ao da 

respetiva taxa de afeta~ao a concessao apurada no SCA (que resulta de iiJ e sao 

organizados de acordo com a estrutura de mapas constantes da Decisao ("Mapas'l 

o envio aANACOM dos Mapas e acompanhado de um Relatorio explicativo dos princfpios 

e criterios utilizados na prepara~ao dos mesmos e do seu conteudo. 

Em nosso entender, a cria~ao de mais um documento, um"documento tecnico de detalhe" 

de prepara~ao de cada inventario que explicite etapas, responsaveis, sistemas 

informaticos e controlos, em termos de prepara~ao , tratamento e aprova~ao, assim como 

regras, metodologias, diligencias. etc. subjacentes a sua elabora~ao, nao cria valor no 

processo de prepara~ao e entendimento do Inventario. Um documento desta natureza nao 

substitui a explica~ao que cada um dos colaboradores dos CTT, envolvidos na prepara~ao 

do Inventario. tem de pres tar sempre que seja realizada uma auditoria ao processo. 

Um "documento tecnico de detalhe" e um documento que nada ou muito pouco ira 

acrescentar ao que ja se disponibiliza, que provavelmente ja se encontrara desatualizado 

adata da realiza~ao da auditoria ao Inventario. com uma rela~ao custo/ beneficio que nao 

se nos afigura positiva. 

2. 	RECONCILlAC;:AO COM A CONTABILIDADE GERAL 

Pretende a ANACOM que os CTT criem um documento para cada tipo de bem com a 

reconcilia~ao com a contabilidade geral. 

A "preparac;ao pelos crr de um documento explicativo (folha de colculo) para coda tipo 

de bem (para bens proprios e bens de terceiros), com a reconciliac;ao com a contabi/idade 

geral (contos estatutorias)" afigura-se-nos, no que respeita aos bens proprios, uma 

redundancia do Mapa II - Reconcilia~ao do inventario de ativos fix os tangfveis afetos a 
concessao com as Demonstra~5es Financeiras dos CTT ("Mapa II''). preparado por cIasse 

de ativo tangfvel. 
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Note-se que a prepara<;ao do Inventario 56 e considerada conclufda quando a coluna de 

"Total" do Mapa II iguala a informa<;ao constante do Balan<;o dos CTT. Por outr~ lado, a 

informa<;ao do Mapa II advem, por processo automatico, dos Mapas I. a., que contem a lista 

dos bens inventariados. 

Sobre os bens de terceiros, recorda-se que 0 respetivo inventario respeita aos contratos 

de aluguer / arrendamento em vigor em 31.12 do ana a que respeita 0 Inventario. 

A informa<;ao contabilfstica relativa aos gastos do exercfcio com alugueres registados nas 

respetivas rubricas de Fornecimentos e Servi<;os Externos, reflete todos os contratos que 

vigoraram nesse exercfcio, mesmo que a 31.12ja tenham terminado a sua vigencia, todas 

as altera<;6es contratuais que se verificaram nesse exercfcio, bem como 0 IVA nao 

dedutfvel sempre que aplicavel. 

Face ao exposto, a referida reconcilia<;ao afigura-se-nos um exercfcio pesado e de 

reduzido contributo para a valida<;ao do Inventario. 

Acresce que as altera<;6es as demonstra<;6es financeiras que iraQ decorrer da aplica<;ao da 

IFRS2 16 - Locac;6es, a aplicar obrigatoriamente, 0 mais tardar, a partir de 01.01.2019, que 

implicarao 0 reconhecimento no ativo e no passivo dos contratos de aluguer (ainda que 

possam nao corresponder asua totalidade), iraQ certamente facilitar a realiza<;ao, atraves 

do Mapa II, de uma reconcilia<;ao para os bens de terceiros a semelhan<;a do que se faz 

atualmente para os bens pr6prios. 

Criar mais um documento de "Reconcilia<;ao com a Contabilidade" e um documento que 

nada ou muito pouco ira acrescentar ao que ja se disponibiliza, com uma rela<;ao custo/ 

beneffcio totalmente desequilibrada, uma vez que 0 exercfcio poderia conter erros por 

omissao ou generaliza<;ao, sendo de diffcil verifica<;ao. 

3. RECONCILlAC;OES COM 0 QUADRO LEGAL 

Pretende a ANACOM que seja preparado um documento de reconcilia<;ao com 0 quadro 

legal. 

A "preparac;oo pelos CTT de um documento explicativo sobre a forma como os CTT 

cumprem cada um dos requisitos presentes no decisoo do ANACOf\IT', suscita-nos 

2 IFRS: intemational Financial Rep0l1ing Standards 
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dificuldade em percecionar a conteudo e a contributo deste documento para a 

esclarecimento do Inventario. 

Note-se que a organiza~ao do processo de prepara~ao do Relatario e dos Mapas de 

reporte do Inventario remetido anualmente aANACOM tem naturalmente presente todo a 

quadro legal que the esta subjacente, i.e., atende ao estabelecido (;) nas Bases do contrato 

de concessao do servi~o postal universal e (ii) na Decisao da ANACOM, cumprindo 

integralmente, em nosso entender, a quadro legal subjacente. 

Um documento de "Reconcilia~ao com a Quadro Legal" e um documento que nada au 

muito pouco ira acrescentar ao que ja se disponibiliza, nao se entendendo exatamente a 

pretendido com a mesmo. 

4. 	CALCULO DA PERCENTAGEM DE AFETAC;:AO ACONCESSAO 

Pretende a ANACOM que se prepare um documento explicativo do calculo e determina~ao 

da taxa de afeta~ao dos bens aconcessao. 

Concordamos com esta Determina~ao e iremos providenciar a prepara~ao do documento 

pretendido, em linha com a explicado anteriormente que acompanhara a Relatario 

Inventario. 

5. 	 DESCRIC;:AO EREPORTE DO INVENTARIO 

Pretende a ANACOM que as Mapas I.a, IV.a e V.a passem a incluir as seguintes novas 

campos: Conta contabilfstica, Morada e Centro Or~amental. 

A inclusao destes novas campos oferece-nos as seguintes comentarios: 

o 	 Conta contabilfstica - Pretende a ANACOM que se indique a conta elementar, de 9 

dfgitos, de cada um dos bens, considerando nao ser suficiente a informa~ao que se 

extrai dos 3 primeiros dfgitos da conta, as quais design am a cIasse de ativo tangfvel: 

Terrenos, Ediffcios, Equipamento basico, Equipamento de transporte, Equipamento 

administrativo e Outros ativos fix as tangfveis. 

Pese embora sejamos da opiniao que para efeitos do Inventario a cadi go elementar 

da conta contabilfstica nao aporta valor ao seu conteudo, como e uma informa~ao 

residente nos dados mestre do sistema informatica [lNFORMAC;AO 
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CONFIDENCIALl passaremos a incluf-lo. Contudo. tais alterac;6es iraQ necessitar de 

novos desenvolvimentos informaticos no [lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL]. 

o 	 Morada - Pretende a AI\lACOM que se indique neste campo a "localizaC;ao !fsica do 

bem. ou seja. a morada do im6vel onde 0 bem se encontra alocado .. que naG seja 

preenchido open as com a identificaC;ao do cidade/ vila/ lugar." 

Em [lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL] nao existe nenhum campo que explicite 

cabalmente esta informac;ao. Ecom base no Centro Orc;amental a que 0 bem esta 

afeto que se identifica a morada da sua localizac;ao ffsica. contudo nem sempre esta 

morada corresponde a uma morada postal completa. 

Proceder a introduc;ao da morada postal completa do bem em [lNFORMA<;:AO 

CONFIDENCIAL] afigura-se -nos um exercfcio dificilmente exequfvel tendo em 

conta a dimensao (cerca de 140 mil bens) e a dispersao geografica do patrim6nio em 

causa. sen do que ja existe um campo de Localiza~ao (unidade operacional ou outra 

localiza~ao). que permite localizar a generalidade dos bens. 

o 	 Centro or~amental - Pretende a ANACOM que 0 c6digo de centro orc;amental 

conste dos Mapas porque" equivale alocalizaC;ao organica/orc;amental do bem. ou 

seja. 0 c6digo do unidade operacional dos CTT onde 0 bem se encontra alocado". 

Esta e uma informac;ao residente nos dados mestre do imobilizado. em 

[lNFORMA<;:AO CONFIDENCIALl que permite a identificac;ao do departamento de 

afetac;ao do bem. pelo que iremos providenciar a sua inclusao nos Mapas. Contudo. 

tais alterac;6es iraQ necessitar de novos desenvolvimentos informaticos no 

[lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL]. 

Pretende a ANACOM que Mapas I.b. IV.b e V.b passem a incluir os seguintes novos 

campos: Conta contabilfstica. Morada. Centro Orc;amental. Criterio de Repartic;ao eo Valor 

passe a ser 0 das Rendas Vincendas. 

A inclusao destes novos campos oferece-nos os seguintes comentarios: 

o 	 Conta contabilfstica - Pretende a ANACOM que se indique a conta elementar. de 9 

dfgitos. "sobre a qual 0 bemfoi registado no contabilidade dos CTT'. 

Admitindo que esta indicac;ao se destina a ser utilizada numa eventual reconciliac;ao 

entre a informac;ao con stante dos Mapas e a informac;ao do Balancete contabilfstico. 
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nao podemos deixar de sublinhar 0 facto desse exercfcio de reconcilia~ao se vir a 

revelar excessivamente pesado e de resultados duvidosos, dado que: 

• 	 Os Mapas, de acordo com 0 que poderao ser as Determina~6es da ANACOM, 

deverao passar a conter 0 "valor das rendas vincendas" dos contratos em vigor 

a 31 de dezembro de cada exercfcio; 

• 	 Podem ser varias as contas de gastos que refletem a renda com 0 aluguer dos 

bens (aluguer propria mente dito, seguro,.); 

• 	 As contas de gastos com 0 aluguer de bens apresentam em cada exercfcio os 

gastos com todos os contratos que vigoraram nesse exercfcio 

independentemente de estarem em vigor em 31.12 ou de terem terminado a sua 

vigencia num qualquer outr~ dia desse exercfcio; 

• 	 As contas de gastos refletem nao 56 0 montante da renda propriamente dita, 

como tambem (j) a parte do IVA, das situa~6es em que 0 aluguer esta sujeito a 

IVA, que os CTT nao podem deduzir, (ii) as atualiza~6es da renda que tenham 

ocorrido nesse exercfcio e (iii) eventuais impactos no valor da renda decorrente 

de altera~6es ao contrato efetuadas no exercfcio, nomeadamente em resultado 

da redu~ao/ aumento do espa~o arrendado. 

Face ao exposto, constata-se que e diffcil reconciliar informa~ao de contas de 

explora~ao de um exercfcio (gastos reconhecidos em varias contas) com 

informa~ao reportada a um determinado momento (lista de contratos a 31.12), pelo 

que 0 interesse da indica~ao da conta contabilfstica nos Mapas afigura-se-nos 

irrelevante, nao se perspetivando a sua utilidade em termos de melhoria do 

conteudo do Inventario. 

o 	 Morada - Pretende a ANACOM que se indique neste campo a" loca/izar;oo !fsica do 

bem, ou seja, a morada do im6vel onde 0 bem se encontra alocado.que noo seja 

preenchido apenas com a identificar;oo do cidade/ vila/ lugar." 

Proceder a introdu~ao da morada postal completa do bem afigura-se-nos uma 

redundancia quando ja existem dois campos que permitem a localiza~ao da 

generalidade dos bens, 0 relativo a Identifica~ao (descri~ao do ativo) e 0 da 

Localiza~ao (unidade operacional ou outra localiza~ao). 
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o 	 Centro orc;amental - Pretende a ANA COM que 0 codigo de centro or~amental 

conste dos Mapas, porque"equivale alocalizac;oo organica/ orc;amental do bem, ou 

seja, 0 c6digo do unidade operocional dos crr onde 0 bem se encontro alocado". 

Esta informa~ao permite a identifica~ao do departamento de afeta~ao dos bens, 

pelo que iremos providenciar a sua inclusao nos Mapas. Contudo, tais altera~6es iraQ 

necessitar de novas desenvolvimentos informaticos no [lNFORMA<;AO 

CONFIDENCIAL]. 

o 	 Criterio de repartic;ao - Pretende a ANACOM que os Mapas reflitam 0 criterio de 

aloca~ao do bem aconcessao. 

Iremos providenciar para que, asemelhan~a do que acontece com os bens proprios, 

esta informa~ao seja inclurda nos mapas de reporte. Contudo, tais altera~6es iraQ 

necessitar de novas desenvolvimentos informaticos no [lNFORMA<;AO 

CONFIDENCIAL]. 

o 	 Valor Rendas Vincendas - Pretende a ANACOM que nos Mapas, a coluna relativa ao 

"Valor" passe a designar-se "ValorRendas Vincendas" para refletir 0 montante das 

rendas que falta pagar no ambito dos contratos celebrados. 

Notamos que, fazer constar dos Mapas 0 montante das rendas vincendas para "ser 

passlvel de comparac;oo com a in!ormac;oo sobre 0 montante total dos pagamentos 

futuros .." nao podera ser extensiv~ a todos os contratos. Nao se pod era aplicar aos 

contratos de arrendamento dado a larga maioria destes contratos ser objeto de 

[lNFORMA<;AO CONFIDENCIAL] 

Importa que a ANACOM clarifique que valor deve ser inscrito na situa~ao de 

contratos de arrendamento [lNFORMA<;AO CONFIDENCIAL]. 

6. 	ARQUIVO 

Pretende a ANACOM que 0 Arquivo relativo a documenta~ao tecnica de suporte a 

elabora~ao do Inventario passe a incluir os documentos referidos nestas Determina~6es. 

Sobre a Determina~ao respeitante ao Arquivo, nada a objetar, salvo 0 referido 

anteriormente e com impacto nos documentos a arquivar. 
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III. Sobre as recomendac;oes 

As recomendac;oes do sentido provavel de decisao suscitam-nos os seguintes comentarios: 

0) 	"Uma maior aplicoc;oo, no inventariac;oo dos bens, do criterio do utilizac;oo dada a coda 

bem" 

Tal como se encontra estabelecido na Decisao a inventaria<;ao dos bens afetos a 
concessao inicia-se com a identifica<;ao da utiliza<;ao dada a cada um, sendo assinalados 

todos os bens que estao afetos integralmente a atividades concessionadas e a atividades 

nao concessionadas. Todos os restantes bens, que constituem 0 grupo largamente mais 

representativo, sao de utiliza<;ao em ambas as atividades e consequentemente sao objeto 

da aplica<;ao dos citerios da funcionalidade e da proporcionalidade. 

o criterio da proporcionalidade e 0 criterio que melhor se adequa a natureza da rede 

existente nos (TT, asua historia e aevolu<;ao do conceito de servi<;o postal universal. 

A aplica<;ao do criterio da utiliza<;ao esgota-se assim na 1 il. fase do trabalho, nao se 

encontrando 0 seu emprego dependente de outros fatores nomeadamente de ordem 

subjetiva. 

b)"A implementac;oo das recomendac;oes de melhoria sugeridas pelos auditores quanto a 

(;) processos e procedimentos e (;j) sistemas informdticos, constantes do Capitulo VII do 

relat6rio do auditoria 00 inventdrio do patrim6nio afeto aconcessoo, referente ao ana de 

2015". 

i. 	 PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 

• 	 Recomenda<;ao da (onstata<;ao 1 - Manuseamento manual de informa<;ao de forma 

expressiva 

.. sugerimos que a recolha e processamento do informac;oo que serve de base a 
elaboroc;oo do reporte de inventdrio do patrim6nio afeto a concessoo seja 0 mais 

automatizada posslvel. ... ". 

Em primeiro lugar nao podemos deixar de discordar da qualifica<;ao "forma 

expressivd' dada ao manuseamento manual da informa<;ao. 
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Note-se que a parte mais significativa do inventario e a que respeita aos bens m6veis 

e im6veis propriedade dos CTT, a qual e tratada de forma totalmente automatica, 

entre 0 [lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL] e 0 [lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL]. A 

informa~ao remanescente respeita basicamente (i) a lista de contratos de 

arrendamento de im6veis e de aluguer operacional de viaturas e (;;) as tabelas de 

centro or~amentais ICC SCA e CC SCAI taxas de afeta~ao a concessao. 

o impacto de um maior nfvel de automatiza~ao nao e expressivo, nem no nosso 

entendimento tem efeito na melhoria da qualidade do Inventario, sendo que a sua 

concretiza~ao esta de pendente de novas desenvolvimentos informaticos no 

[lNFORMA<;:AO CONFIDENCIALl 

• 	 Recomenda~ao da Constata~ao 2 - Atividade de etiquetagem e controlo ffsico 

inexistentes 

Recomendamos a utiliza(OO e aper/ei(oamento do procedimento de 

etiquetagem e controlo !fsico dos bens .. De forma complementar ... consideramos 

importante que os CTT coloquem em prdtico efetiva procedimentos de 

planeamento e de rea/iza(oo de verifico(oes !fsico5 peri6dicas, ..." . 

Nao podemos deixar de discordar da qualifica~ao de "controlo !fsico inexistente" 

dada as atividades de etiquetagem e controlo ffsico realizadas nos CTT. 

Anualmente a dire~ao de Contabilidade e Tesouraria define pianos de controlo ffsico 

de imobilizado. No ambito da realiza~ao desta atividade foram efetuados nos ultimos 

anos processos de valida~ao ffsica da inventaria~ao existente abrangendo os bens 

patrimoniados ate 1998, com exce~ao de algumas classes especfficas como sejam 

as relativas a recetaculos postais, bens afetos ao CPLS-Cabo Ruivo e ativos 

intangfveis. 

A realiza~ao desta atividade e comprovada pela documenta~ao diversa das 

regulariza~6es efetuadas, apesar de nao haver evidencia de tal trabalho nos dados 

mestre do [lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL]. Esta atividade podera ser confirmada e 

validada pelo auditor externo da empresa CTT. 

Adicionalmente, em conjunto com a Dire~ao de Auditoria Interna, tem tambem sido 

efetuados processos de valida~ao ffsica da inventaria~ao existente abrangendo 

im6veis, viaturas, equipamento microinformatico e equipamento de tratamento. 
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Deste modo, consideramos que, no que respeita as classes de bens mais relevantes, 

a valida~ao da inventaria~ao existente tem vindo em grande medida a ser efetuada, 

e a etiquetagem destes ativos e facilmente comprovavel 

Tambem pretendemos relevar que, no ambito das altera~6es que os (TT estao a 

fazer aos seus sistemas, esta em fase de implementa~ao a migra~ao de 

[lNFORMAC;:AO CONFIDENCIAL] para [lNFORMAC;:AO CONFIDENCIAL]. facto que 

associado a outros desenvolvimentos ja previstos, possibilitara que 0 processo de 

etiquetagem dos bens moveis que venham a ser adquiridos pelos (TT seja efetuado 

no momenta da sua entrega pelo fornecedor. 

ii. 	 SISTEMAS INFORMATICOS 

• 	 Recomenda<;:ao da (onstata<;:ao 3 - Nfvel reduzido de integra<;:ao entre os sistemas de 

suporte 

.. Reeomendamos que a reeolha e proeessamento do in!ormac;ao ... sejam, sempre 

que posslve!, automatizados." 

Sobre esta recomenda~ao reafirmamos 0 comentario ja realizado para a 

Recomenda~ao da (onstata~ao 1 e 0 processo de altera~6es que os (TT estao a 

fazer nos seus sistemas, com impacto generalizado em toda a empresa cujo objetivo 

sera de melhorar e automatizar os processos, que forem possfveis de forma 

economicamente viavel. 

• 	 Recomenda<;:ao da (onstata<;:ao 4 - Parametros de acesso ao lINFORMAC;Ao 

CONFIDENCIAL] com nfvel de seguran<;:a inferior a "forte" 

..... reeomendamos a eon!igurac;ao dos parametros analisados para os valores 

reeomendados ..... 

Esta recomenda~ao ira ser analisada e enquadrada nos trabalhos de melhoria 

continua dos sistemas de informa~ao dos (TT e tambem tendo em conta as 

recomenda~6es do auditor externo dos (TT. 
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• 	 Recomenda<;ao da Constata<;ao 5 - Inexistencia de segrega<;ao adequada de 

fun<;oes e nfveis de acesso 

"Recomendamos que seja equacionada a impiementac;oo de uma ferramenta de 

Governance Risk and Compliance ..." 

Em 2016 foi realizado um trabalho de analise de perfis de acesso e identificac;ao de 

nfvel de risco e, na sequencia do qual, foi adquirido pelos CTT 0 sistema GRC da 

[lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL] que ira permitir avaliar, mitigar e controlar os 

acessos ao sistema de forma eficaz permitindo mini mizar os riscos referidos. Esta 

implementac;ao esta a ser efetuada de forma gradual e ira decorrer entre 2017 e 

2018. 

• 	 Recomenda<;ao da Constata<;ao 6 - Inexistencia de controlos auto matico de 

valida<;ao 

" ... Recomendamos tambem que sejam impiementados os contraios automaticos 

necessarios de modo a minimizar a ocorrencia de erras, ." . 

Esta recomendac;ao ira ser analisada e enquadrada nos trabalhos de melhoria 

continua dos sistemas de informac;ao dos CTT e no ambito do processo de alterac;oes 

que os CTT estao a fazer nos seus sistemas. 

• 	 Recomenda~ao da Constata~ao 7 - Nfvel reduzido de detalhe dos dados mestre 

"Com 0 objetivo de recomendar 0 n{vei de identificoc;oo e cadastr~ dos bens do 

patrimonio dos CTLseria recomendavei uma maiorutilizac;oo e registo dos campos 

dispon{veis na criac;oo de coda ficha de imobilizado, inciuindo a possibilidade de 

criac;oo de um compo que ... permitisse identificar se esse bem esta ou noD afeto a 
concessoo dos CTT." 

o [lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL] dispoe naturalmente de inumeros campos para 

identificac;ao do imobilizado. Desse conjunto, os CTT selecionaram aqueles que 

consideram necessarios para satisfazer as necessidades de informac;ao de gestao e 

para cumprimento das obrigac;oes estatutarias e legais. 

Note-se ainda que no que respeita aos imoveis, existe um outr~ modulo, 0 

[lNFORMA<;:AO CONFIDENCIAL], que possui inumera informac;ao complementar 
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sobre a sua identifica~ao. E relativamente a viaturas os (TT disp6em tambem 

[lNFORMAC;AO CONFIDENCIALl 

Adicionalmente, a cria~ao de um campo, para identificar se um bem se encontra ou 

nao afeto aconcessao, nao se nos afigura relevante, dado que a larguissima maioria 

dos bens dos (TT esta afeta a atividades concessionadas e simultaneamente a 

atividades nao concessionadas, como 0 diminuto recurso ao criterio da utiliza~ao e 

disso prova. Efetuar um desenvolvimento em [lNFORMAC;AO CONFIDENCIAL], 

para que seja possivel a existencia de um campo especffico para 0 registo desta 

classifica~ao e uma recomenda~ao com uma rela~ao custo/beneffcio 

desequilibrada e que iria assinalar muito poucos ativos. 

De referir ainda que e objetivo dos (TT que 0 [lNFORMAC;AO CONFIDENCIAL], em 

fase de implementa~ao, venha a funcionar fundamentalmente com 0 software 

standard, dado os elevados custos associados a altera~6es ao mesmo, alem de 

impossibilitar upgrades futuros do mesmo, os quais poderao aportar beneffcios no 

ambito do Inventario. 

• 	 Recomenda~ao da (onstata~ao 8 - Inexistencia de monitoriza~ao e revisao de 

controlos 

"Por forma a reforc;ar 0 controlo interno no [lNFORMAf;AO CONFIDENCIAL) seria 

recomend6vel a elaborac;ao de um risk assessment, ..." 

Esta recomenda~ao ira ser analisada e enquadrada nos trabalhos de melhoria 

continua dos sistemas de informa~ao dos (TT e nas atividades da [lNFORMAC;AO 

CONFIDENCIALl 

IV. 	 Sobre os Relatorios da BDO relativos a Auditoria ao Inventario do Patrimonio Afeto a 
Concessao dos CTT (2014 e 2015) - alguns comentarios e observa~oes 

• 	 Ponto 111.2.2. Etiquetagem e Controlo Fisico dos Bens Patrimoniais 

A sele~ao aleat6ria de areas organicas ou de determinadas classes de imobilizado, para 

controlo fisico dos bens, e efetuada pelo departamento da Dire~ao de [lNFORMAC;AO 

CONFIDENCIAL], com a fun~ao de gestao da informa~ao relativa ao ativo imobilizado 

[lNFORMAC;AO CONFIDENCIAL], atraves do plano anual de gestao da base de dados dos 
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ativos fixos. Adicionalmente este controlo tambem e efetuado com base regular pela 

Auditoria Interna, dentro das prioridades dos ciclos de auditoria e com base numa analise 

de risco. Estas a~oes de controlo tem tambem conduzido a melhoria do nfvel da 

etiquetagem dos bens. 

Deste modo, a afirma~ao de"que este processo aparenta noo ser executado como pratica 

corrente" nao corresponde arealidade. 

• Ponto 111.2.3. Movimentac;ao dos Bens Patrimoniais 

o departamento [lNFORMA<;AO CONFIDENCIAL) procede ao arquivo dos emails 

rececionados (em pasta especffica do Outlook). A restante documenta~ao, 

nomeadamente os despachos dos orgaos de gestao que suportam as transferencias dos 

bens, e toda impressa e arquivada em dossier proprio. 

Oeste modo, a afirma~ao "A area de [lNFORMA<;AO CONFIDENCIAL) guarda todos os 

emails rececionados com a noti/icQ(;oo de movimentac;oo de bens, mas sem qualquer tipo 

de sis tematizac;oo" , nao corresponde arealidade. 

• Ponto 111.3.1. Determinac;ao da Percentagem de Afetac;ao dos Bens aConcessao 

A referencia correta a "Alocac;oo de gastos (diretos, noo diretos e comuns) a produtos" e 

aloca~ao de gastos (diretos, conjuntos e comuns) a produtos. 

• Ponto 111.4.3. Preparac;ao do Reporte 

o ponto 2 do fluxograma do Relatorio de Auditoria de 2015 deve ser corrigido: 0 

carregamento das tabelas em [lNFORMA<;AO CONFIDENCIAL) e feito pela Oire~ao 

[lNFORMA<;AO CONFIDENCIAL) e nao pela Oire~ao de [lNFORMA<;AO CONFIDENCIALJ, 

como aconteceu em 2014. 

• Ponto IV.2. Descric;ao do Sistema. Fontes e Tratamento da Informac;ao 

Na "/ista dos objetos criados" faltam os seguintes: 

[lNFORMA<;AO CONFIDENCIAL) 

que se encontram devidamente referidos na pagina 36 do Relatorio de Auditoria de 2015. 
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No mesmo relatorio, no subtitulo "Tratamento da informac;ao" a expressao "05 ficheiros 

gerados 500 entregues Q drea de [JNFORMAC;AO CONFIDENCIAL] nao esta correta 

porque os ficheiros sao gerados pela [lNFORMAC;AO CONFIDENCIAL]. 

• Ponto V.7. Reconcilia«;ao de Entradas e Safdas 

No subtftulo das Safdas a referencia aos Mapas IV.b nao esta correta, dado que se trata dos 

MapasV.b. 
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