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Mensagem da equipa de sustentabilidade 

No Grupo Media Capital temos percorrido um caminho 
assente na qualidade, credibilidade e independência 
em todas a nossas áreas de atuação. Na nossa ficção, o 
Emmy internacional veio tornar a Plural na produtora 
mais premiada na Europa e segunda mais premiada no 
mundo, neste galardão. Na informação, os portugueses 
reconhecem-nos como a referência nas reportagens 
de carácter disruptivo. Nas rádios e no digital somos 
um exemplo de sucesso na articulação das novas 
tecnologias com as práticas tradicionais, apostando 
cada vez mais em experiências multiformato, que 
nos permitem chegar a novos territórios e a mais e 
diferentes públicos. 

Estamos cada vez mais internacionais, e 
simultaneamente, cada vez mais próximos do nosso 
público. Em 2018 estivemos presentes em mais de 70 
países. Em Portugal, temos percorrido o continente 
e ilhas para estar perto de quem nos vê e de quem 
nos ouve. Acreditamos que é a proximidade que 
leva ao reconhecimento da qualidade de todos os 
que trabalham connosco. As redes sociais vieram 
revolucionar totalmente a interação com o público e 
a criação de conteúdos de média. Embora tenham um 
potencial inigualável na partilha de dados, refletem 
também a necessidade de validação da informação, 
para uma maior transparência e credibilidade.

A digitalização da comunicação permite fluxos de 
informação cada vez mais rápidos, mais globais. Cada 
vez mais, temos de reconhecer que as nossas ações não 
influenciam apenas o que está em nosso redor, mas 
todo o mundo. Assim, este ano lançámos o movimento 
#juntospeloambiente que aproxima os colaboradores 
do grupo das iniciativas ambientais, visando a 
promoção das boas práticas na preservação de 
recursos do Planeta. Estamos a ampliar a monitorização 
das nossas emissões e queremos ser um agente ativo 
na resolução da atual crise climática, associada a 3 dos 
5 maiores riscos para a humanidade em termos de 
probabilidade e impacto. 

Nesta era global e digital, queremos ser o Grupo que 
inova pela criatividade, que valoriza a  qualidade 
humana e que incita a uma maior responsabilidade 
cívica na sociedade.

Este relatório surge de um trabalho de equipa que 
mereceu o empenho de várias pessoas de todas as 
áreas e unidades de negócio do grupo.

E de entre todas, 
lembrar em 
especial a Maria 
José Nunes, que 
esteve envolvida 
neste processo e 
que foi, também, 
construtora deste 
relatório. Uma 
mulher lutadora, 
motivadora de 
equipas, que 

facilmente estabelecia pontes. Dentro ou fora do grupo. 
O que em si era natural, foi sempre uma mais valia para 
quem com ela trabalhou. Mulher de ação e uma grande 
gestora de equipas que partiu cedo demais.

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
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“O Grupo Media 
Capital tem percorrido 
um caminho assente 
na qualidade, 
credibilidade e 
independência, em 
todas a nossas áreas 
de atuação”

I. 
Media Capital
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Caros leitores,

Quero falar-vos do nosso futuro, do futuro do Grupo 
Média Capital. 

Sabemos que é importante assinalar que vivemos 
tempos de grandes mudanças, de crescente 
digitalização, envoltos num mercado muito dinâmico. 
Estar aberto a esta transformação e abraçar a mudança 
assegurará o futuro, com base numa estratégia de 
rentabilidade e liderança.
É importante recordar que, em televisão, somos lideres 
há 150 meses consecutivos e que as rádios da Media 
Capital registaram, em 2018, os melhores resultados da 
sua história. Este Grupo detém, tanto em rádio como 
em TV, aproximadamente 50% do mercado, resultado 
da confiança das melhores marcas portuguesas e 
internacionais. Não podemos esquecer ainda que a 
Media Capital Digital é líder no ranking nacional e 
continua a adicionar seguidores em todas as redes 
sociais, enquanto aposta constantemente em produtos 
inovadores. 

Se olharmos em frente, para tudo o que está por chegar, 
estou convencida de que a Plural, para além de levar 
a casa dos portugueses conteúdos de ficção, e agora 
também de entretenimento de elevada qualidade, 
é uma peça fundamental nesta estratégia, com 
capacidade para estar entre os novos players digitais 
internacionais, na produção de séries e outros formatos.

A Media Capital em 2019 vai manter-se unida, focada 
no objetivo comum de reforçar a trajetória histórica do 
Grupo. Não tenho dúvidas de que as nossas equipas 
são capazes de assegurar o sucesso, de responder à 
mudança com rapidez e de assegurar a confiança do 
público, dos que estão connosco desde sempre aos 

novos que vão chegando. Eles são a base do sucesso 
da Média Capital. Queremos agradecer o seu carinho e 
apoio apostando em novos formatos para toda a família, 
em histórias com muita emoção e em informação 
independente, com os melhores atores, comentadores 
e apresentadores do panorama nacional. Não temos 
medo da mudança, porque estamos abertos ao futuro.

Mas somos conscientes também de que as nossas ações 
não influenciam apenas o que está em nosso redor, mas 
todo o mundo. Assim, este ano iniciámos um plano de 
ação ambiental, com vista a uma maior preservação dos 
recursos do planeta. Estamos a ampliar a monitorização 
das nossas emissões e queremos ser um agente ativo 
na resolução da atual crise climática, associada a 3 dos 
5 maiores riscos para a humanidade em termos de 
probabilidade e impacto. 

Caros leitores, finalizo realçando que tenho quase 
oito anos de trabalho com a equipa de Média mais 
profissional em Portugal, com os diretores e técnicos 
mais dedicados e rigorosos. Juntos, temos conseguido 
assegurar o ADN de uma empresa inovadora, rentável 
e líder. 

De coração, obrigado por tudo.

Rosa Cullell

Mensagem
da CEO

1.1.1

102-14

I. 
Media Capital
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Quem 
somos?

w 

COLABORADORES

RENDIMENTOS OPERACIONAIS

RESULTADO LÍQUIDO

RESULTADO OPERACIONAL

ATIVOS

SEGUIDORES NAS REDES 
SOCIAIS DO GRUPO

181 808 742 €

21 573 126 €
33 612 820 €

293 890 671 €

+ 5 Milhões

PARCERIAS E APOIOS A

PROGRAMA AMBIENTAL 
CORPORATIVO

DIFERENTES 
INSTITUIÇÕES E 
ASSOCIAÇÕES  

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

REDUÇÃO DOS CONSUMOS DE 
PLÁSTICO, PAPEL E ENERGIA

EM TODOS OS CONTINENTES
NAS DIFERENTES ÁREAS

+100

FORNECEDORES

ALCANCE

NACIONAIS

PAÍSES

93%

+70

59%

2018

41%   1077

1.1

I. 
Media Capital

http://www.mediacapital.pt/
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CANAIS 
DE TV6 LÍDERES 

NO ENTRETENIMENTO, 
FICÇÃO E INFORMAÇÃO

MILHÕES 
ESPETADORES 
DIÁRIOS +5

VENCEDORA DO 
EMMY INTERNACIONAL 2018
“TELENOVELA”ESTÚDIO E EXTERIORES

HORAS 
GRAVAÇÃO

10 000 m2 

+630

2 DAS 3 RÁDIOS MAIS OUVIDAS 
NO PAÍS

RÁDIOS5 GRUPO DE RÁDIOS 
MAIS OUVIDO
EM PORTUGAL

SHARE37,1% 

PLATAFORMA
DIGITAL1 FOLLOWERS NAS PLATAFORMAS

MAIS INTERATIVIDADE 
NOS CONTEÚDOS DE 
TODO O GRUPO

MARCAS MAIS VISTAS NO 
DIGITAL

MILHÕES+5

TOP3

I. 
Media Capital

https://tvi.iol.pt/
https://tvi.iol.pt/
https://tvi.iol.pt/internacional
https://tvi24.iol.pt/
https://tvi.iol.pt/tviafrica
https://tvi.iol.pt/tvificcao
https://tvi.iol.pt/tvireality
http://pluralportugal.pt/
http://epcenarios.pt/
http://emav.pt/
http://mcr.iol.pt/
http://radiocomercial.iol.pt/
http://m80.iol.pt/
http://smoothfm.iol.pt/
http://vodafone.fm/
http://www.iol.pt/
https://tviplayer.iol.pt/
https://selfie.iol.pt/
http://cidade.iol.pt/
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O Grupo Média Capital SGPS,SA (“Empresa” ou “Media 
Capital”), sociedade cotada na bolsa de valores 
NYSE Euronext Lisboa, cujo acionista maioritário é 
o Grupo PRISA, com uma percentagem do capital 
social de 94,69%, tem como único investimento, uma 
participação de 100% na MEGLO - Media Global, SGPS, 
S.A. (“MEGLO”). Através desta participação a Empresa 
detém o maior grupo de media em Portugal, adiante 
referido como Grupo, ou GMC ou Grupo Media Capital. 

1.1.3  Estrutura do Grupo  Atua nas vertentes de comunicação e entretenimento 
e a sua estrutura operacional reflete a abrangência das 
suas atividades, através de cinco áreas de negócio e 
uma unidade de serviços partilhados. 

A sua estratégia de liderança assenta numa base 
de qualidade, credibilidade e independência, 
e num compromisso com o desenvolvimento da 
informação, cultura e entretenimento em Portugal, 
tendo como referência os interesses e preferências dos 
consumidores e anunciantes.

102-01 | 102-05 | 102-45 

I. 
Media Capital

 Serviços Partilhados  Televisão e Produção Audiovisual  Música e Cinema Holding e Outras  Digital Rádio

Grupo Média Capital, SGPS, SA

MEGLO - Media Global, SGPS, SA

MC Serviços, 
SA

TVI,
SA

CLMC,
Lda

MCP,
SA

Plural 
Entertainment 

 Portugal, SA

• Casa da 
Criação, Lda 

• EPC, Lda
• EMAV, Lda
• NBP Ibérica, SL

Plural 
Entertainment 

Espanã, SL

• Plural 
Entertainment  Inc.

• Tesela 
Producciones  
Audiovisuales SL   

MCME,
SA

• MC 
Entertainment, 
Lda

• Farol, Lda

MC Digital, 
SA

• IOL Negócios, SA

MCR II,
SA

R. Cidade, SA

• Flor do Éter, Lda
• Drums, Lda
• Rádio Voz 

Alcanena, Lda
• R 2000, Lda

Rádio Comercial, 
SA

• Rádio XXI, Lda
• Rádio Nacional, 

Lda
• Rádio Concelho 

Cantanhede, Lda
• SIRPA, Lda
• Coco, Lda

Rádio Regional 
de Lisboa, SA

• Rádio Litoral 
Centro, Lda

• Beiras FM, Lda
• PRC, Lda
• Polimédia, Lda
• Leirimédia, Lda
• Moliceiro, Lda
• Notimaia, Lda
• RC, Lda
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RECURSOS 
E INPUTS

RECURSOS 
E INPUTS

PRODUÇÃO 
DE 

CONTEÚDOS

PRODUÇÃO 
DE 

CONTEÚDOS

DISTRIBUIÇÃO 
E EMISSÃO

DISTRIBUIÇÃO 
E EMISSÃO

RESULTADO 
E OUTPUTS

RESULTADO 
E OUTPUTS

IMPACTOS NA 
COMUNIDADE

IMPACTOS NA 
COMUNIDADE

TRABALHADORES

 

MARCAS

 

PARCERIAS

 
INFRAESTRUTURA 

DE PRODUÇÃO

 

FORNECEDORES

 

FINANCIAMENTO

TELEVISÃO

 

RÁDIO

 

DIGITAL

 
PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL

 
ALUGUER DE 

MEIOS

 
PRODUÇÃO DE 

CENÁRIOS

INTERNET

 

OTT

 
PLATAFORMAS

DE PAY TV 
E TDT

 

RADIODIFUSÃO

 

REDES SOCIAIS

 
DISTRIBUIÇÃO 

INTERNACIONAL

PUBLICIDADE

 

INFORMAÇÃO

 

ENTRETENIMENTO

 

FICÇÃO

 

MÚSICA

 

CONTEÚDOS

SOCIAL / 
CULTURAL

 
ECONÓMICO

 
INOVAÇÃO 

 CLIENTES

AUDIÊNCIA
 

INVESTIDORES
 

PARCERIAS / 
INICIATIVAS

1.1.4   Modelo de criação de valor  
Sabemos que não conseguimos mudar o Mundo sozinhos, por isso trabalhamos todos os dias promovendo relações 
estreitas com o nossos fornecedores, parceiros e clientes no setor e no exterior. 

MEMBROS DE:

102-13| 102-12 | 102-09 

I. 
Media Capital
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PAÍSES E 
TERRITÓRIOS

TERRITÓRIOS

PLATAFORMAS

PRESENÇA

CANAIS
TRANSMITIDOS

70

PAÍSES

22
40

60

+

+

ESPANHA, 
FRANÇA, 
ITÁLIA E 

MARROCOS

PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL 

CONTEÚDOS
TVI

1.1.5   Presença internacional

102-06 | 102-04 

Os melhores conteúdos, os canais internacionais e a 
produção audiovisual de referência, em todos os cantos 
do mundo.

I. 
Media Capital
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PORTUGAL

CONTEÚDOS

PRODUÇÃO DE CENÁRIOS

CANAIS

ALUGUER DE MEIOS

“Queremos ser os 
primeiros a chegar 
aos portugueses, seja 
em Lisboa, em Trás-
os-Montes, na Ilha do 
Corvo ou em Toronto, 
no Canadá”

I. 
Media Capital
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• Integridade, honestidade, rigor e dedicação 
no exercício da sua atividade

• Responsabilidade, compromisso e 
transparência

• Pluralismo e respeito de todas as ideias, 
culturas e pessoas

• Criatividade e inovação no desenvolvimento 
do negócio

• Gestão responsável, eficiente e sustentável, 
geradora de valor para o acionista e para a 
sociedade

Valores Éticos

Enquanto agente promotor da cultura e das artes 
e consciente do impacto na audiência alcançado 
pelos seus meios de comunicação, o Grupo 
Media Capital assume um forte compromisso 
com a sociedade. Encontramo-nos firmemente 
empenhados em potenciar o papel da comunicação 
social como pilar de uma sociedade democrática, 
impulsionar a educação, apoiar causas sociais e 
fomentar o bem-estar cultural na comunidade a 
que pertencemos. Este compromisso estende-se 
para além do apoio e difusão de causas e projetos de 
interesse público, englobando também a melhoria 
contínua das condições de trabalho dos nossos 
colaboradores, bem como através da promoção 
ativa de boas práticas de proteção ambiental 
nas nossas atividades. Esta visão traduz-se num 
conjunto de valores e princípios éticos que regem 
a conduta organizacional em todas as atividades 
do Grupo e dos respetivos colaboradores.

•  DIREÇÃO FINANCEIRA,    
 CONTROLO DE GESTÃO E 
 COMPRAS
• DIREÇÃO PLANEAMENTO, RELAÇÕES   
 COM INVESTIDORES E  AUDITORIA    
 INTERNA
• DIREÇÃO JURÍDICA
•  DIREÇÃO DE  SISTEMAS DE     
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
•  DIREÇÃO DE SERVIÇOS    
 CENTRAIS CORPORATIVOS
•  DIREÇÃO DE RECURSOS    
 HUMANOS
• DIREÇÃO DE  COMUNICAÇÃO

CONSELHO 
DE

ADMINISTRAÇÃO

CEO

COMITÉ 
DE

CUMPRIMENTO

COMISSÃO 
DE 

AUDITORIA

Como 
estamos a 
criar o Futuro?

1.2

1.2.1  Estrutura interna e       
    modelo de gestão

102-18 | 106-16

I. 
Media Capital

COMITÉ 
DE

DIREÇÃO 
ESTRATÉGICA
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O Código Ético contém o conjunto de princípios 
e normas de conduta aplicáveis a todos os 
profissionais vinculados ao Grupo. Procura guiar 
a conduta ética dos colaboradores no exercício 
da sua atividade profissional. O acompanhamento 
do Código Ético é realizado pelo Comité 
de Cumprimento. Este Comité tem como 
responsabilidade: 

1. Promover o comportamento ético dos nossos 
colaboradores; 

2. Localizar e mitigar os riscos de conformidade e 
procurar o cumprimento de legislação sectorial; 

3. Conduzir o acompanhamento do Código Ético 
e fomentar a sua difusão e formação. 

O código ético está publicado no site do Grupo. 

https://www.mediacapital.pt/p/545/
regulamentos-e-estatutos/ 

Neste documento, juntamente com o Código de 
conduta interno do Grupo Media Capital, constam 
o conjunto de princípios éticos que definem os 
nossos modelos de comportamento. Destacando-
se o compromisso para com os seguintes princípios:

• Direitos humanos e liberdades públicas: É 
manifestado pelo contributo para a construção 
da democracia e da liberdade de expressão 
e colaboração com o desenvolvimento das 
comunidades que integramos. Em particular, 
na rejeição de trabalho infantil e do trabalho 
forçado ou obrigatório nas nossas atividades e 
dos nossos fornecedores. 

• Igualdade de oportunidade e não 
discriminação: A formação dos seus 
colaboradores baseia-se num ambiente com 
igualdade de oportunidades e ausente de atos 
discriminatórios, onde a promoção é dada pelo 
mérito, capacidade e desempenho das suas 
atividades profissionais; 

• Proteção do meio ambiente: A gestão das 
atividades do Grupo é feita com vista à 
mitigação dos seus impactos no ambiente, em 
particular na gestão dos consumos de recursos 
naturais e energia. Em paralelo, o código de 
conduta ética associado aos processos de 
compras estabelece que a Direção de compras 
deve ser seletiva na escolha de produtos ou 
serviços, de acordo com os impactos socio-
ambientais esperados. 

• Princípios deontológicos: Promovidos 
através do cumprimento dos princípios e 
regras deontológicas estabelecidos nos 
diferentes códigos, manuais e procedimentos 
aplicáveis às atividades do Grupo. Este tema 
é particularmente relevante para a nossa 
atividade jornalística.  

CÓDIGO
ÉTICO

0 
CASOS DE 

CORRUPÇÃO 
IDENTIFICADOS

na totalidade das 
operações avaliadas

0 
AÇÕES JUDICIAIS 
CONCORRÊNCIA 

DESLEAL
antitrust e práticas de 

monopólio

1.2.2  Cultura ética e      
             comportamental

 205-01 | 205-03 | 206-01

I. 
Media Capital

https://www.mediacapital.pt/p/545/regulamentos-e-estatutos/ 
https://www.mediacapital.pt/p/545/regulamentos-e-estatutos/ 
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No contexto da avaliação de sustentabilidade foram 
identificadas as 11 categorias de stakeholders   
mais relevantes para a Empresa  , através de uma 
consulta a vários pontos focais da Empresa que 
contactam com diferentes vertentes da sociedade. 
Foram ainda elencados os canais de contacto 
mais regulares para cada tipo de stakeholder   e a 
periodicidade destes contactos. 
Em 2018  os canais de comunicação digitais 
prevaleceram, sendo que as redes sociais se têm 
tornado cada vez mais elemento essencial para 
comunicação com os diversos stakeholders, em 
especial com os consumidores finais.

Os tópicos reportados neste relatório de 
sustentabilidade resultam diretamente de um 
primeiro exercício de aferição dos temas mais 
relevantes para o Grupo realizado em 2017. O 
processo iniciou-se numa análise de benchmark 
inicial às melhores práticas do setor Media a nível 
nacional e internacional, de onde resultou um 
universo base de 63 temas, que foram crivados 
e hierarquizados tendo em conta a sua relevância 
para o negócio da Media Capital e para os seus 
stakeholders. Em 2018, face à inexistência de 
alterações significativas no contexto operacional 
interno e externo, não foi realizada a revisão dos 
temas mais relevantes para o Grupo. Prevê-se 
que esta revisão seja realizada ao longo de 2019, 
altura em que  está prevista a formalização de um 
processo de consulta a stakeholders internos e 
externos.  

As empresas do Grupo Media Capital têm uma 
preocupação constante em manter um contato 
regular com as suas partes interessadas, desde 
os acionistas ao consumidor final. Neste sentido, 
em função da atividade de cada empresa e do 
Grupo em si, os contatos são especializados e 
direcionados por público-alvo. De acordo com 
os princípios de transparência de gestão e boas 
práticas de Governo das Sociedades observados 
no Grupo Media Capital, foram implementados 
um conjunto de canais de comunicação, entre eles 
um canal de denúncias, amplamente divulgados a 
todos os colaboradores e disponibilizados no site 
da Media Capital.

Canal de Denúncias

1.2.3  Relação com os    
    stakeholders

Durante o ano de 2018 o Comité de cumprimento 
do GMC verificou o cumprimento do Código 
de Ética não tendo detetado qualquer situação 
relevante ou incidência. Foi implementado o 
Programa Anticorrupção do Grupo Prisa e foi 
implementada uma nova Política de Utilização de 
Sistemas de Informação da Media Capital (maio de 
2018). Esta Política tem como finalidade assegurar 
o uso apropriado dos sistemas de informação da 
Media Capital por parte dos seus colaboradores, 
internos ou externos, para que o mesmo coloque 
o menor risco possível para o seu negócio, os seus 
dados, a sua informação e os seus sistemas.

102-10 | 102-11 | 102-42 | 102-43 | 102-49

I. 
Media Capital

https://www.mediacapital.pt/p/535/canal-de-den%C3%BAncias/
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CATEGORIA STAKEHOLDERS CANAIS UTILIZADOS PERIODICIDADE TÍPICA

Clientes Centrais de Meios; 
Anunciantes; Plataformas

Telefone
Email
Reuniões
TVI Media - Como ser 
anunciante?
Pessoal

Diária

Colaboradores Todos os colaboradores do 
Grupo Media Capital

Focus Group
Reuniões Semanal/mensal

Consumidores/espetadores Espetadores; Ouvintes; 
Utilizadores digitais; etc.

Telefone
Redes Sociais
Digital

Diária/permanente

Financiadores e Investidores Bancos; Investidores; 
Analistas

Mercados de capitais
CMVM

Mensal/ permanente, 
dentro dos parâmetros 
legais

Fornecedores Empresas de: Equipamentos 
de produção; Materiais

Pessoal
Reuniões
Telefone

Quinzenal

Sindicatos CENA-STE; SJ; SINTTAV; STT Reuniões Esporádica

Outras entidades Públicas
Autoridade Tributária; 
Secretaria –Geral do MAI; 
ACT; ICA

Telefone
Reuniões
Digital

Mensal/esporádica

Associações setoriais

APDSI; APDC; APMP; 
APR; APAN, APIT; APR, 
API, Plataforma de Media 
Privados; ACEPI

Reuniões
Telefone
Digital

Esporádica

Parceiros
Outros Grupos de Media; 
Produtoras Independentes; 
Agências Comunicação

Agências
Pressroom
Digital

Mensal

Sociedade Sociedade incluindo 
comunidades locais

Iniciativas Responsabilidade 
Social Corporativa Esporádica

Reguladores
ERC; ANACOM; CMVM: 
Autoridade da Concorrência; 
DGConsumidor

Telefone
Reuniões
Digital

Diária 

Entidades de gestão de 
direitos SPA; Audiogest; GDA Telefone

Digital Mensal

102-40 | 102-43

I. 
Media Capital
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A aferição dos temas materiais para a totalidade das 
atividades do Grupo Media Capital baseou-se num 
conjunto de análises levadas a cabo internamente 
em 2017, que avaliaram a importância segundo 
a perspetiva da sociedade e do negócio. Para a 
perspetiva interna foram consultados um conjunto 
de stakeholders com relevância para a gestão das 
questões de sustentabilidade. 

Na análise externa foram apurados os temas mais 
relevantes para os stakeholders da Media Capital e 
para o setor dos Media, com base num levantamento 

de referenciais internacionais de sustentabilidade 
relevantes (Dow Jones Sustainability Index (DJSI); 
Global Reporting Initiative (GRI); Sustainability 
Accounting Standards Board  (SASB)). Foram 
também considerados os temas mais relevantes 
levantados por estudos setoriais, nacionais e 
internacionais, no setor Media (e.g.Responsible 
Media Forum: BAFTA albert Consortium; Entidade 
Reguladora da Comunicação Social), bem com 
os objetivos definidos pelas Nações Unidas no 
âmbito das suas iniciativas de desenvolvimento 
sustentável de carácter global - Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável (ODS e Pacto Global 
das Nações Unidas (UNGC)).

Muito relevante

Relevância para o negócio

Re
le

vâ
nc

ia
 p

ar
a 

os
 st
ak
eh
ol
de
rs

MATRIZ DE MATERIALIDADE MEDIA CAPITAL

0.5 1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

2.0

Relevante

Internacionalização 
do Grupo

Energia e alterações
climáticas 

8

7

9

10

17

6 13

14

15

2

4

3

16

12

11

5

Impactos ambientais da 
produção de conteúdos

Contributo para a economia 
e cultura nacionais

Direitos de autor

Inovação, digital
e tecnologia

Ética jornalística e
responsabilidade editorial

Valorização do
capital humano Qualidade 

dos conteúdos

Transparência e
ética de negócio

Literacia através
dos media

Proteção de audiências/públicos
sensiveisIgualdade de género,

diversidade e inclusão

Envolvimento na comunidade 1
Regulação e compliance

Reputação e 
valorização da marca

Desempenho �nanceiro

1.2.4  Materialidade e    
    estrutura

102-44 | 102-46 | 102-47

I. 
Media Capital
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Através do resultado das análises referidas, obteve-
se a matriz de materialidade do Grupo Media 
Capital, onde são apresentados os temas mais 
relevantes para os stakeholders e para o negócio. 
O seu posicionamento ilustra a sua relevância para 
cada eixo. A dimensão de cada círculo representa 
a magnitude do impacto do tema no negócio. Os 

GRUPO MEDIA 
CAPITAL

CRIAR 
QUALIDADE 
COM ÉTICA

VALORIZAR AS 
PESSOAS

INOVAR NO 
DIGITAL

PROTEGER O 
PLANETA

2
 DESEMPENHO 

FINANCEIRO

 5
TRANSPARÊNCIA E ÉTICA 

DE NEGÓCIO

 1
REGULAÇÃO E 
    COMPLIANCE

7 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

DO GRUPO

12 
ÉTICA JORNALÍSTICA 

E RESPONSABILIDADE 
EDITORIAL

11 
QUALIDADE DOS 

CONTEÚDOS

5 
TRANSPARÊNCIA E ÉTICA DE 

NEGÓCIO

1 
REGULAÇÃO E COMPLIANCE 

4 
REPUTAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

DA MARCA

13 
PROTEÇÃO DE AUDIÊNCIAS / 

PÚBLICOS SENSÍVEIS

15 
DIREITOS DE AUTOR

14 
LITERACIA ATRAVÉS DOS 

MEDIA 

6 
CONTRIBUTO PARA A 

ECONOMIA E CULTURA 
NACIONAIS

16 
VALORIZAÇÃO DO 
CAPITAL HUMANO

 10
IGUALDADE DE 

GÉNERO, DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO

17
ENVOLVIMENTO NA 

COMUNIDADE

3
INOVAÇÃO, DIGITAL E 

TECNOLOGIA

9 
 IMPACTOS AMBIENTAIS 

DA PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDOS

8 
ENERGIA E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS

temas mais relevantes para a sustentabilidade do 
Grupo são aqueles que conjugam simultaneamente 
uma maior importância para o negócio e para os 
stakeholders da Media Capital.

I. 
Media Capital
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CRIAR QUALIDADE COM ÉTICA

2.1 - Contributo para a cultura e economia
 2.1.1 - Televisão para todos
 2.1.2 - Produção audiovisual nacional e  
   independente
 2.1.3 - Apoio à musica
2.2 - Promoção da literacia e cidadania
 2.2.1 - Cultura e cidadania na grelha de  
   programas
 2.2.2 - Parcerias e apoio a iniciativas  
   culturais
2.3 - Proteção de audiências sensíveis e  
   Interação com o público
 2.3.1 - Acessibilidade aos conteúdos
 2.3.2 - Comunicação e feedback da  
   audiência
2.4 - Respeito pela regulação no setor  
   Media
 2.4.1 - Serviço público
 2.4.2 - Contributos para o Estado
 2.4.3 - Autorregulação
 2.4.4 - Direitos de Autor
 2.4.5 - Proteção de dados
2.5 - Ética jornalística e responsabilidade  
   editorial
 2.5.1 - Identidade jornalística
 2.5.2 - Reportagens de impacto
 2.5.3 - Notícias de proximidade

II.

“Estamos cada vez 
mais internacionais, 
e simultaneamente, 
cada vez mais 
próximos do nosso 
público”

II. 
Media Capital
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Criar 
Qualidade 
com Ética

203-02

PROGRAMAS 
INTERNACIONAIS 

LEGENDADOS

345 HORAS

ESPETADORES DIÁRIOS

+ 5 Milhões

PRESENÇA 
EM

LOCALIDADES
EM PORTUGAL

+90

VENCERAM O 
EMMY 

INTERNACIONAL 
DE MELHOR 

TELENOVELA COM 
“OURO VERDE”

PLURAL E TVI 
ARRECADARAM 
15 PRÉMIOS

MEIOS & 
PUBLICIDADE 
CRIATIVIDADE 

TVI E MCD

LÍNGUA PORTUGUESA 

OBRAS 
CRIATIVAS 50,5% 

PROGRAMAS 
TELEVISÃO 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 94,7% 

“Somos a 
televisão líder, 
e próxima dos  
portugueses”

VENCEU 
16 DOS 24 
PRÉMIOS DA

GALA TROFÉUS 
DE TELEVISÃO

TVI 

“Partilhamos o melhor da televisão feita em Portugal. 
Queremos ser o primeiro impulso de quem quer ver 
televisão de qualidade, ser informado, descobrir o que 
é bom e o que está mal no nosso país, ou apenas vibrar 
com a nossa ficção, entretenimento e desporto. 
Somos a televisão líder, e próxima dos portugueses.” 

Bruno Santos
Diretor Geral de Antena e Programas

II. 
Media Capital
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II. 
Media Capital

A programação de qualidade e a informação com 
rigor e independência são uma garantia de futuro 
para uma cidadania responsável. Queremos o nosso 
contributo para a sustentabilidade refletido nos 
conteúdos, demonstrando que agimos de acordo 
com os valores que defendemos:
• O nosso contributo para a economia e cultura 

nacionais está intimamente ligado, não só à 
produção descentralizada de conteúdos em 

O forte compromisso que o Grupo Media Capital 
tem para com a sociedade passa não só pela 
disponibilização de informação, entretenimento, 
promoção da cultura e das artes, mas também 
pela promoção da proximidade dos espetadores 
com todo o território nacional. É neste sentido que 
desenvolve programas de proximidade com as 
comunidades locais, trazendo benefícios aos locais 
por onde passam e aos espetadores que assistem 
aos programas em sua casa. O programa “Somos 
Portugal” e a transmissão em direto de Missas aos 
domingos, são exemplos de sucesso na temática da 
proximidade do GMC com a comunidade. 

“Somos Portugal”, um programa já estabelecido 
desde 2011, percorre o país de Norte a Sul, 

O Grupo Media Capital continua a assumir um 
forte compromisso com a sociedade. A qualidade 
de conteúdos é um valor transversal a todo o 
GMC, faz parte do nosso ADN, sendo também 
um fator impulsionador do nosso desempenho, 
demonstrado pelas audiências diárias e prémios 
conquistados. 

É de grande importância para nós que o público se 
identifique com os conteúdos que disponibilizamos, 
uma das razões pelas quais apostamos na produção 
nacional, que já é parte integrante da identidade 
do Grupo e um dos fatores do nosso sucesso. Os 
nossos conteúdos continuam a ir ao encontro das 
preferências do público, oferecendo conteúdos 
relevantes, atuais e de qualidade em todas as 
vertentes do negócio. Desta forma, assumimos 
que os conteúdos devem refletir os nossos valores 
e cumprir os princípios orientadores das atividades 
do Grupo.

• Aposta em conteúdos inovadores e nos produtos 
de referência da marca TVI. 

• Contínua aposta no desenvolvimento do digital 
como pedra cada vez mais basilar do negócio de 
televisão. 

• Manter a liderança da TVI nas redes sociais.O feedback ativo do público, que é regularmente 
recolhido e analisado por equipas de todas as áreas 
de negócio Media Capital, torna-se uma ferramenta 
fundamental na monitorização da nossa atividade. 
A liderança da TVI desde 2005 nas audiências diárias 
comprova a consistência da nossa abordagem e 
as melhorias no desempenho são uma motivação 
para continuarmos.

Objetivos e metas 2019

2.1.1 - Televisão para todos

todo o território nacional, mas também às 
boas relações que mantemos com os nossos 
fornecedores, clientes e consumidores. Estamos 
fortemente comprometidos em promover os 
conteúdos de língua portuguesa em Portugal e 
em todo o mundo.

•  A promoção da literacia e da cidadania 
está sempre presente nas nossas grelhas 
de programação. Arriscamos e abordamos 
temas sensíveis na nossa ficção. Seguimos 
uma política de rigor e integridade que nos 
leva a desenvolver reportagens pertinentes e 
fraturantes. Apoiamos regularmente eventos, 
conferências e acontecimentos na área da 
cultura, economia, música, desporto, moda e 
cinema e promovemo-los transversalmente nas 
nossas plataformas de comunicação.

• Sabemos que o nosso público é abrangente e 
exigente, razão pela qual desenvolvemos ações 
de proteção de audiências e públicos sensíveis 
nos nossos conteúdos. Interagimos com o 
nosso público constantemente e recolhemos 
o seu feedback de modo a alinharmos a 
nossa abordagem com as suas exigências de 
qualidade.

2.1

Contributo 
para a cultura 
e economia

203-02 | G4-M4 | G4-M3 | G4-M7  
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II. 
Media Capital

Somos Portugal

Missas

Novelas - A Herdeira

Novelas - Jogo Duplo

Novelas - Valor da Vida

Novelas - A Teia

Jornais e reportagens
no exterior

promovendo a proximidade com a comunidade 
através da realização de festas populares e 
publicitando eventos a decorrer pelo país, como 
feiras, festas, entre outros. A transmissão de 
Missas realizadas em várias paróquias do país, é 
uma emissão com cariz religioso e cultural, que 
proporciona ao espetador a possibilidade de assistir 
a celebrações, no conforto da sua casa.

É através dos vários programas, produção de ficção, 
informação e iniciativas de proximidade dos seus 
canais de TV e Rádio, que o Grupo Media Capital 
tem vindo a criar uma presença forte em vários 
pontos do país. Esta presença revela-se muito 
benéfica para as comunidades por onde passam, 
fomentando o negócio local e publicitando, através 
da sua atividade, esses mesmos locais. 

Os benefícios passam não só por acordos com as 
entidades municipais, para promoção turística e 
divulgação do património cultural, gastronómico 
e arquitetónico, mas também pela  promoção 
das economias locais, resultado de despesas 
com hotelaria, refeições, alugueres de locais para 
gravações e policiamento. A proximidade às 
populações locais também se revela de grande 
valor para a comunidade, que tem oportunidade de 

ver de perto e conviver com técnicos e atores.
Não é só nas comunidades que o GMC dá o seu 
contributo para a economia nacional, mas também 
através dos mais de 5 000 fornecedores com os quais 
trabalha, com um volume de transações superior a  
100 milhões de euros em 2018.

413-01 | 203-02 | 204-01

FORNECEDORES

NACIONAIS93%
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Como parte integrante do Grupo Media Capital, 
a Plural tem como função a criação de vários 
conteúdos para a TVI, desde novelas a programas 
de entretenimento. No entanto, tem uma atividade 
muito significativa de operações independentes 
para clientes externos,  participando em vários outros 
projetos de produção nacionais e internacionais.

O trabalho de produção desenvolvido pela Plural 
fora de Portugal, através das suas empresas EPC 
e EMAV, tem sido bastante importante para a 
projeção do País como uma referência na produção. 
Só no ano de 2018 participámos em vários projetos 
em países como Espanha, França, Marrocos e Itália.

Em adição aos projetos internacionais, a atividade 
da produtora já foi reconhecida com o prémio 
Emmy Internacional, por duas vezes, potenciando 
ainda mais a projeção internacional da Plural e, 
consequentemente, de Portugal. 

II. 
Media Capital

636 
HORAS DE 

GRAVAÇÕES
EM 2018

PRESENÇA

+ 30
LOCALIDADES

INTERNATIONAL 
EMMY AWARDS

OURO VERDE
 GANHA MELHOR 

TELENOVELA 2018

Com o Emmy de 2018, na categoria de Melhor Telenovela, 
a Plural tornou-se na mais premiada das produtoras 
europeias e na segunda mais premiada de todo o mundo 
neste galardão.

• Internacionalização (coproduções e parcerias 
com produtoras e operadores estrangeiros)

• Consolidação da produção de programas de 
entretenimento

Objetivos e metas 2019

2.1.2   Produção audiovisual  
            nacional e 
     independente

203-02  

“Ganhar o Emmy 
foi ver reconhecido 
internacionalmente 
o trabalho da 
Plural...”

Luís Cunha Velho
Administrador TVI e Plural

https://tvi.iol.pt/ouroverde/
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“...Excellent job at 
the Millennium Estoril 
Open! The entire team 
was professional, 
ambitious, hard-
working, flexible and 
– most important 
very, very nice to work 
with…”

Comentário sobre o trabalho da EMAV para um cliente 
internacional em 2018

A atividade da EMAV em Portugal e no estrangeiro 
conta já com um vasto número de projetos 
de produção e emissão de eventos de grande 
dimensão realizados em 2018, como:

• Hípica de Madrid, para o Global Channel 

(Espanha)

• Jogo de Preparação Espanha x Suíça, para o 

TSA (Espanha)

•  Liga das Nações Portugal x Itália, para o RAI 

(Itália)

• Estoril Open, para a TVI

• Jogos da seleção nacional de futebol

• Festival da Eurovisão

• Rally de Portugal

• Rally dos Açores

• Final da Copa Del Rey (Espanha)

A EPC desenhou e criou  todo o tipo de cenários em 
redor de vários eventos nacionais e internacionais 
de referência em 2018, como:

• Festival da Eurovisão
• Estúdio de Informação Medi I (Marrocos)
• Desfile da marca Balenciaga (Paris)
• Programas Daytime para os 3 canais 

generalistas nacionais (ie. Você na TV, A tarde 
é sua, Júlia, Programa da Cristina, Praça da 
Alegria)

• Me Resbala Espanha (Shine Iberia)
• Vários programas de entretenimento para os 

3 canais generalistas nacionais (ie. Dança com 
as Estrelas, Apanha se Puderes, Secret Story, 
The Voice Portugal, Gala dos Globos de Ouro, 
Festival da Canção)

• A Tua Cara Não Me é Estranha Angola 
(Endemol)

II. 
Media Capital

203-02 
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As Rádios do Grupo Media Capital continuam a 
promover a relação próxima com os seus ouvintes, 
através da sua presença nos meios digitais e das 
várias iniciativas de exteriores que promovem ao 
longo do ano.

II. 
Media Capital

203-02| 413-01 | G4-M4  

17 %
AUDIÊNCIA 

MÉDIA - RÁDIO 
COMERCIAL

+26 %
MÚSICA

PORTUGUESA 
NA COMERCIAL E 
VODAFONE FM

28 %
MÚSICA 

PORTUGUESA NA 
M80

+300
CONCERTOS
APOIADOS

2.1.3   Apoio à música
Outros Prémios

“Troféus de Televisão” - A Herdeira ganha Prémio 
de Melhor Telenovela

“Autores” (SPA) - Ouro Verde ganha Prémio de 
Melhor Programa de Ficção

“Meios & Publicidade” - Plural ganha Prémio de 
Melhor Produtora de Televisão

http://mcr.iol.pt/
http://pluralportugal.pt/
https://tvi.iol.pt/aherdeira/
https://tvi.iol.pt/ouroverde/
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Festas M80

No âmbito da proximidade com os ouvintes e ao 
apoio à divulgação da música pelo país, as Festas 
M80 são uma iniciativa da Media Capital Rádios, 
que ativa a marca por todo o País. 

A vídeo projeção dos clips de vídeo das músicas é 
o elemento diferenciador, que torna a experiência 
do espetador mais rica e junta a música ao 
elemento visual e ao contacto com os animadores 
ou DJs da Rádio.

A MCR quer estar onde estão as pessoas, quer 
mostrar a riqueza musical para todas as audiências 
para super-servir os ouvintes. O feedback 
dos ouvintes é de importância vital à nossa 
atividade, uma vez que continua a ser o motor da 
adaptação das Rádios do Grupo Media Capital às 
preferências dos ouvintes. Preferências estas que 
potenciam a proximidade com o nosso público e a 
disponibilização de conteúdos relevantes, atuais e 
de qualidade para o ouvinte.

Ao forte carácter de proximidade com o ouvinte, 
já inerente à atividade da rádio, alia-se o 
desenvolvimento de iniciativas de promoção de 
músicos nacionais, de concertos e de festas que 
vêm potenciar ainda mais a relação próxima que 
as rádios do Grupo Media Capital têm com o seu 
público. 

Desde o apoio dado a concertos realizados 
em vários pontos do país, levando músicos 
de referência até às comunidades espalhadas 
pelo país, às Festas M80 e a programas como o 
Christmas In The Night, onde se promove a grande 
interação entre os locutores de rádio e o público, 
a MCR coloca em destaque o papel fundamental 
que tem em potenciar ainda mais a proximidade 
da atividade, saindo fora dos estúdios para perto 
de quem nos ouve.

• Promover e divulgar os novos produtos digitais 
através dos canais mais apropriados, incluindo nos 
produtos principais em FM.

• Desenvolver programação temática em cada uma 
das rádios.

Objetivos e metas 2019

II. 
Media Capital

203-02 | 413-01 

19 Festas
realizadas
em 2018

http://m80.iol.pt/
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II. 
Media Capital

203-02 | 413-01

Como um dos exemplos de sucesso na promoção 
da proximidade com o público destacamos o 
concerto “Christmas in The Night” produzido 
inteiramente pelas equipas da Radio Comercial. 
Esta iniciativa promove, não só a proximidade, 
como também a música nacional, através de 
atuações da equipa do programa das manhãs 
da Rádio Comercial de músicas escritas pelo 
Vasco Palmeirim, apresentações de convidados 
e momentos de rádio como “O Homem que 
Mordeu o Cão” ou a “Mixórida de Temáticas”

80% DOS 
CONTEÚDOS FORAM 

PORTUGUESES.

DESDE SALAS COM 
LOTAÇÃO DE 270 

PESSOAS, A ARENAS 
DE 16 000 PESSOAS OU 
A FESTIVAIS DE 150 000 
PESSOAS, DE NORTE A 

SUL DE PORTUGAL.

EM 2018, A RÁDIO 
COMERCIAL APOIOU 

320 CONCERTOS, 
TEATROS E OUTROS 

EVENTOS CULTURAIS.

Outra das iniciativas de destaque da MCR partiu 
da Rádio Comercial, que produziu um dos seus 
programas das manhãs nas instalações do IKEA 
Alfragide. Uma ação comercial e de “…“sonho“ 
de todos os que frequentam lojas do IKEA, ter 
um quarto para si feito ali na loja…”. O IKEA 
preparou para cada um dos animadores quartos 

com decoração personalizada, um estúdio para a 
emissão e ainda várias experiências em todas as 
áreas dentro do IKEA. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8HSPqINxWU
https://www.youtube.com/watch?v=j8HSPqINxWU
http://radiocomercial.iol.pt/
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II. 
Media Capital

A proximidade que o GMC tem com a população 
confere-lhe a possibilidade e, também a 
responsabilidade, da partilha de conteúdos relevantes 

e de qualidade com o público. Continuamos a querer 
ser uma referência na promoção da diversidade e   dos 
direitos humanos, incluindo temas sensíveis e atuais 
da nossa sociedade nos nossos programas de ficção 
e entretenimento. Do mesmo modo, os programas 
culturais e a promoção da Literacia e Cidadania, são 
temas sempre presentes na nossa atuação e grelha 
de programação, havendo uma forte tradição de 
comunicação em língua portuguesa e a proteção da 
cultura e dos valores nacionais.

Na novela “A Herdeira” são abordados temas como 
a integração da comunidade cigana, a adoção 
por casais homossexuais, o tráfico de droga pelos 
cartéis mexicanos e a doação de medula.

Promoção 
da literacia e 
cidadania

2.2.1  Cultura e cidadania na  
    grelha de programas 

G4-M7 

Em “Jogo Duplo” são demonstrados os efeitos do 
turismo, como o empobrecimento do interior e a 
contrapartida da valorização de terrenos litorais. 
Também é abordado o tema da vocação religiosa 
nos jovens e do mundo do jogo em Macau.

RÁDIO 
COMERCIAL 

VENCE O PRÉMIO
MEIOS & 

PUBLICIDADE
RÁDIO 2018

Em 2018 o programa esteve no Porto, em Lisboa, 
em Guimarães, em Gondomar e em Portimão, 
atingindo lotações acima das 10 mil pessoas.

2.2

https://tvi.iol.pt/aherdeira/
https://tvi.iol.pt/aherdeira/
https://tvi.iol.pt/jogoduplo/
https://www.youtube.com/watch?v=j8HSPqINxWU
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O programa Tendências tem como temas de 
destaque os vinhos, os gadgets, o turismo, as 
viagens, a inovação tecnológica, entre outros 
assuntos. É um programa maioritariamente 
gravado com recurso a telemóvel, de forma a 
aproximar a linguagem televisiva da digital.

Em “Valor da Vida” são debatidos temas como 
o tráfico de órgãos, o comércio de bebés para 
adoção, a criogenação e a fertilização in-vitro, 
com gravações em Portugal, no Líbano e no Brasil. 

Na telenovela “A Teia”, gravada entre Portugal e 
Escócia, os temas de destaque foram a adoção e 
devolução de crianças adotadas, o assédio sexual, 
as relações amorosas entre professora e aluno e a 
alienação parental.

O programa de serviço público “Todos Iguais”, 
transmitido na TVI e na TVI24, é dedicado à 
lusofonia e às minorias étnicas e culturais. Dá a 
conhecer quem tem algo de novo a dizer ou a 
divulgar, no âmbito da lusofonia e das minorias, 
desde o ministro ao DJ, do artista plástico ao 
investigador científico, sempre com uma história 
original para contar.

É um programa de entrevistas a personalidades 
do mundo lusófono africano, no qual se pretende 
que cada convidado faça uma viagem pelas suas 
memórias e projeto de vida, com o intuito de 
dar a conhecer e aproximar o público das suas 
“estrelas”.

https://tvi.iol.pt/programa/5aaba2740cf2c09c9a14ba38/tendencias
https://tvi.iol.pt/valordavida/
https://tvi.iol.pt/ateia/
https://tvi.iol.pt/programa/5a06dc990cf271750ea034da/palopiando
https://tvi.iol.pt/programa/53c6b2f13004dc006243adc7/todos-iguais
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O Que de Verdade Importa

A Fundação “O Que de Verdade Importa” tem 
como objetivo promover o desenvolvimento e 
a difusão dos valores humanos, éticos e morais 
universais para o público em geral, através do 
desenvolvimento de atividades culturais. Para 
concretizar o objetivo a que se propôs, realiza 
duas conferências anuais, os congressos “O que 
de Verdade Importa”.

Os congressos 
são encontros 
gratuitos, apolíticos 
e abertos a todas as 
crenças. Realizam-
se nas principais 
cidades espanholas 
e portuguesas, 
com o objetivo de 
trazer aos jovens os 

valores humanos universais (como a tolerância, a 
superação, o respeito ou a solidariedade) através 
da apresentação de testemunhos.

Desde 2007 
milhares de 
jovens assistiram 
aos congressos

G4-M7 

O programa “Top K” apresenta semanalmente 
o melhor da Kizomba. Os temas mais ouvidos e 
partilhados online, constituem o top semanal.

No programa “SOS 24” são recolhidas reportagens, 
com imagens exclusivas, durante as mais variadas 
operações das equipas que, dia a dia, garantem a 
segurança e o bem-estar dos portugueses.
24 horas sobre 24 horas, as equipas do SOS 24 
estão com as forças de segurança no combate 
ao crime, com os profissionais de saúde nas ruas 
e nas urgências, com os bombeiros no combate 
às chamas, com as forças navais a patrulhar a 
Zona Económica Exclusiva, com os Grupos de 
Operações Especiais, entre outros.

“Conta-me como és”, surgiu no âmbito das 
comemorações do 25º aniversário da TVI. É um 
programa que homenageia as caras que dão 
vida ao nosso ecrã e figuras que marcam a nossa 
sociedade, de quem vamos descobrir histórias, 
através de entrevistas conduzidas por Fátima 
Lopes. 

https://tviplayer.iol.pt/programa/a-tarde-e-sua/53c6b3883004dc006243ce59/video/5b8d63a50cf267716b56511e
https://tvi.iol.pt/programa/575064c00cf22f3ce42eb123/top-k
https://tvi.iol.pt/programa/5ad745eb0cf2c09c9a1576ad/contame-como-es
https://tviplayer.iol.pt/programa/sos-24/57d4aabe0cf2d382b7e983b8
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O filme “O que De Verdade Importa” é o primeiro 
filme solidário a estrear em Portugal onde as 
receitas do produtor eram na integra entregues 
ao IPO de Lisboa. Uma iniciativa em parceria da 
TVI com a NOS Audiovisuais.

   

Festival do cinema

Iniciativa de parceria do ICA, APEC, FEVIP, GEDIPE 
com o apoio TVI, TVI 24 e Rádio Comercial que teve 
como fim a promoção do Cinema a preços únicos 
em todos os filmes e todo o país, durante 3 dias. 
O resultado foi mais de 246.000 espetadores no 
cinema em 3 dias, o maior resultado de sempre. 

35,2 % tempo 
de emissão em 
2018 foram 
conteúdos 
de produção 
independente

Para além da transmissão de conteúdos culturais 
também apoiamos e somos parceiros de diversas 
instituições e iniciativas, que têm o potencial de 
dinamizar a sociedade. Desde o cinema, ao teatro, 
às exposições e parcerias educacionais, o Grupo 
Media Capital apoia e participa na sociedade.

2.2.2   Parcerias e apoio a   
     iniciativas culturais

Testemunho de Shane O’Doherty | 
Arrependimento | Casa da Música - Porto 
  
Ex–membro do grupo terrorista IRA, decidiu deixar 
as armas e lutar contra o terrorismo.

Shane O’Doherty é um antigo terrorista do IRA, 
arrependido, que pediu desculpa às vítimas e hoje 
luta contra o terrorismo. Escreveu um livro “Mais 
bombas não” onde explica o seu passado, a sua 
evolução pessoal e como a prisão lhe permitiu 
refletir sobre o mal. Agora sabe que a violência 
não só não resolve as injustiças como gera novas 
violências.

Esta iniciativa é apoiada pela Cidade FM através 
da promoção do evento, com difusão de spots, 
presença no site e redes sociais, e pela cedência 
de uma locutora para apresentar os eventos.

Os congressos realizam-se em onze cidades 
espanholas como Bilbao, Valência, Barcelona, 
Saragoça, Palma de Maiorca, e duas portuguesas, 
Porto e Lisboa

Em 2018, os congressos “O Que de Verdade 
Importa” realizaram-se a 11 de abril na Casa da 
Música (Porto) e a 17 abril no Campo Pequeno 
(Lisboa). 
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A preocupação do Grupo, enquanto agente 
responsável da promoção da cultura e das artes, 
está espelhada no elevado número de parcerias 
de cariz cultural que temos vindo a desenvolver 
com as mais variadas instituições, desde 
fundações, a universidades e a outras entidades 
culturais e educacionais. Parcerias estas, que têm 
o potencial de ajudar-nos a estender a nossa ação 
cultural, proporcionando uma experiência mais 
rica à população. 

Em 2018, a TVI também fez a promoção a obras 
financiadas pelo ICA (Instituto do Cinema e do 
Audiovisual)

230 
SEGUNDOS 

DE SPOTS EM 
TEMPO DE 
ANTENA

13 SPOTS/ 
INSERÇÕES

2 FILMES

Festival Mimo Amarante: Festival de música, arte, 
cinema e cultura de acesso gratuito em Amarante 
(cidade património da UNESCO). Festival com 
cariz único com oferta para toda as idades.

Para além de parcerias e apoios no sector do 
Cinema, oferecemos apoios publicitários a peças 
de Teatro, através de campanhas de divulgação 
em antena, como a Suite 647, Deus da Carnificina, 
Grease, Carmen, Canção do Bandido, A Pior 
Comédia do Mundo.

Para o filme “Quero-te Tanto”, que estreará no 
cinema em 2019, o apoio foi dado através da 
cedência de atores, estúdios, carro TVI, que foi 
parte da ação do filme, e campanha em antena.

Foi disponibilizado apoio com campanha de 
divulgação em antena para o filme “Parque 
Mayer”.
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Com a consciência de que o nosso público é 
bastante abrangente, e porque queremos chegar 
a toda gente, trabalhamos arduamente para que 
os conteúdos que produzimos sejam inclusivos e 
acessíveis a todos. 

2.3.1  Acessibilidade aos   
    conteúdos

2.3
Proteção de 
audiências 
sensíveis e 
Interação com o 
público

Numa vertente educacional, também 
desenvolvemos parcerias e protocolos com 
Escolas, Universidades e outras Instituições, como 
é o caso do Protocolo entre a Plural e a Universidade 
Lusófona, através do qual acolhemos estagiários, 
e pontualmente emprestamos equipamento e 
adereços para os estudantes de cinema. Para 
além destes Protocolos são ainda proporcionadas 
visitas às instalações da Plural para escolas, 
faculdades, lares e instituições como é o caso da 
Associação Cultural TOMA, a Make a Wish, Escola 
Secundária de Mirandela, a BBC, entre outros.  A 
ideia é poder mostrar como funciona o processo  
de produção de conteúdos, desde a construção 
de cenários, à realização de obras de ficção e 
programas de entretenimento.

Um exemplo dos apoios a iniciativas culturais é 
o caso do Protocolo estabelecido entre a Plural e 
Câmara de Loures para apoio ao evento “Loures 
Arte Pública”, através da cedência de material. 
Este é um evento com um vasto conjunto de 
iniciativas artísticas, disseminadas por todo o 
concelho de Loures, desde o grafitti, à fotografia, 
passando também pela escultura.
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O registo de elogios e criticas às várias áreas da TVI 
é feito diariamente mediante o envio para análise 
das respetivas direções, processo que continua a 
ser fundamental para a resolução de problemas 
essenciais à emissão dos canais do Grupo. Em 
2018 foram registadas 8400 interações através de 
telefone e email, as quais tiveram feedback por 
parte da TVI.

No âmbito jornalístico, 
foram recebidos 25 
comunicados para 

exercício de direitos 
de resposta, tendo 

todos merecido 
resposta e divulgação 
(taxa de resposta de 100%) 

417-01 | G4-M4

Para o Grupo Media Capital a interação da 
audiência com as várias áreas de atuação é de 
grande importância para a progressão continua 
dos conteúdos que apresenta. O feedback é da 
maior relevância para a nossa atividade e todos 
merecem resposta.

Em 2018 todos 
os episódios da 
nova série do 
Inspetor Max 
dispunham de 

áudio descrição

A política atual de classificação dos programas e que é 
comum às três televisões generalistas (RTP, SIC e TVI), 
por um acordo feito entre as três em 2006, baseia-se 
na definição de quatro limites de idade e baseado na 
análise de oito critérios, avaliados por comissões internas 
multidisciplinares de cada uma.

A criação desta política e adoção por parte das restantes 
televisões foi o resultado do reconhecimento positivo 
dos principais agentes do mercado televisivo ao sistema 
próprio de classificação dos programas, que a TVI criou 
para si em 2005. Sistema este, que compreendia cinco 
limites de idade em conjunto com recomendação 
parental, cujo rating também era definido internamente 
e baseado em oito critérios, e com os serviços noticiosos 
a serem precedidos por um aviso, destinado aos pais ou 
a outros adultos responsáveis pela educação de crianças, 
acerca de eventuais conteúdos de natureza violenta.

Este sistema comum tem sido mantido e melhorado 
pela TVI, do ponto de vista interno, de modo a melhorar a 
forma como os limites de programação são comunicados 
aos seus espetadores.

+ 1000
HORAS DE 

PROGRAMAS COM 
LEGENDAGEM EM 

TELETEXTO

+ 550
HORAS DE  

PROGRAMAS COM 
LÍNGUA GESTUAL

9%
DO TEMPO TOTAL 
DE EMISSÃO DE 

PROGRAMAS

Neste âmbito, o GMC continua a promover 
proactivamente a adoção das melhores práticas 
internacionais no sector, nomeadamente no que diz 
respeito à acessibilidade, cumprindo a regulação 
aplicável à nossa atividade e indo mais além. A 
programação com suporte de língua gestual, com 
audiodescrição e com legendagem em teletexto 
têm vindo a ser reforçadas, cumprindo também o 
protocolo celebrado em 2003 entre o Governo e os 
operadores generalistas.

2.3.2  Comunicação e feedback  
    da audiência

https://tviplayer.iol.pt/programa/inspetor-max/53c6b3333004dc006243b871
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A opinião dos nossos ouvintes é muito 
importante no processo de criação de conteúdos 
para a M80. Nesta ótica, os feedbacks recebidos 
através de vários canais, maioritariamente 
Facebook, Instagram ou Sites MCR, são lidos e 
respondidos, se possível, no próprio dia em que 
são recebidos. Os feedbacks dirigidos diretamente 
às personalidades da rádio, são muitas vezes 
respondidos pelos próprios. 

SITES

10
FEEDBACK/

MÊS

FACEBOOK

370
FEEDBACK/

MÊS

INSTAGRAM

120
FEEDBACK/

MÊS

38%
DE SHARE DE 

INTERAÇÕES DO 
PÚBLICO COM A 

SELFIE (FACEBOOK)

Com o feedback recolhido dos seguidores é 
construída uma síntese diária que é partilhada 
internamente por várias áreas, da direção 
de antena, ao marketing, aos programas, à 
informação e ao digital; neste último caso para 
melhoria da atividade de gestão das páginas, nos 
restantes o objetivo deste feedback quantitativo 
e qualitativo é ajudar ao enquadramento das 
análises e posterior processo de tomada de 
decisão.

77 %
SHARE DE 

INTERAÇÕES DO 
PÚBLICO COM A 

TVI  (INSTAGRAM)

A monitorização dos conteúdos digitais é feita com 
recurso a ferramentas online de monitorização, 
tanto para detetar temas importantes, pesquisados 
pelos utilizadores, como para avaliar a reação a 
conteúdos que partilhamos nas redes sociais. 

A monitorização divide-se em segmentos, desde 
os canais, aos programas, aos rostos, para os quais 
é feita uma análise dos principais indicadores 
(ie. Engagement, Alcance, Rácio de interações, 
Número de Seguidores). Com base nestes dados 
procuramos ter a melhor performance no contacto 
com os seguidores, seja em melhores conteúdos 
e que gerem mais participação, seja por outro 
lado na promoção dos nossos programas e 
retenção, ou mesmo aumento da audiência. Em 
alguns programas fazemos o acompanhamento 
minuto-a-minuto, para amplificar a experiência 
second screen de visionamento na TV mais rica, 
complementando com imagens, texto e vídeo o 
que se passa na rede social do programa. 

REDES SOCIAIS
 + 10 000 
INTERAÇÕES  
(FACEBOOK)

TELEFONE

6 854 
FEEDBACKS

SITES

10
FEEDBACK/

MÊS

EMAIL

1 529 
FEEDBACKS

REDES SOCIAIS

490 
FEEDBACK/

MÊS

II. 
Media Capital

G4-M2 | G4-M5 | G4-M6

https://selfie.iol.pt/
https://tvi.iol.pt/
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O GMC continua a contribuir significativamente 
para o Estado, no que diz respeito ao quadro 
regulamentar fiscal associado ao setor e ao 
desenvolvimento da sua atividade. 
Para além dos impostos comuns a todas as 

2.4.2   Contributos para o   
     Estado

PROTOCOLO DE SERVIÇO PÚBLICO
Em setembro de 2003, o Governo português, o 
canal de televisão público RTP e os dois canais 

privados TVI e SIC assinaram um Protocolo de 
Serviço Público com o objetivo de garantir o 
cumprimento de determinadas obrigações de 
serviço público nos canais privados. Podemos 
elencar o nosso desempenho em 2018 através de:

• Apoio publicitário aos projetos do Instituto do 
Cinema e Audiovisual (“ICA ”):

Foram promovidos um total de 2 filmes financiados 
pelo ICA, e inseridos 13 spots publicitários.

• Transmissão de adaptações de ficção literária 
portuguesa;

Transmitimos mais de 280 horas de obras 
adaptadas da ficção literária nacional.

• Transmissão de programas culturais e 
dedicados a minorias;

Os nossos programas “Autores” e “Todos iguais” 
totalizaram um tempo de transmissão superior a 
60 horas em 2018.

• Utilização de linguagem gestual e legendagem 
para os deficientes auditivos ;

Em 2018 foram emitidas mais de 1200 horas 
de programas com legendagem em teletexto, 
para além da emissão contínua e diária coberta 
por língua gestual dos programas “Você na TV”, 
“Jornal das 8”, “ Jornal da Uma”, na TVI, e “Notícias”, 
“Jornal das 8” na TVI 24. Adicionalmente, foram 
transmitidas cerca de 24 horas de programas com 
áudio-descrição.

• Investimentos mínimos em produção 
independente;

Em 2018 foram apoiados e transmitidos 2 filmes 
de produção independente : “Parque Mayer”, que 
estreou a 6 de dezembro de 2018, e “Quero-te 
Tanto”, com estreia prevista para 19 de abril de 
2019, produzidos pela MGN FILMES e UKBAR 
FILMES respetivamente.

2.4.1   Serviço público

Inserido na atividade dos Media em Portugal, 
setor fortemente regulado face à característica de 
responsabilidade cívica da sua atuação, o Grupo 
Media Capital encontra-se sujeito a várias leis, 
regulamentos e diretivas que moldam a forma 
como pode conduzir as suas operações.  Para nós 
o cumprimento das leis não é apenas mais um 
requisito. Através do respeito pelo nosso código 
de conduta,  passa a ser uma constante na nossa 
operação diária. 

Respeito pela 
regulação no 
setor Media

2.4

A iniciativa pelo GMC tem contribuído, de forma 
decisiva, para a conjugação de interesses entre os 
vários agentes do mercado digital em Portugal. 
Nesta 3ª Edição foram entregues um total de 22 
prémios, que incluíram o Prémio Revelação, o 
Prémio Blog do Ano, Prémios para Campanhas 
com Influenciadores, entre outros. Estes prémios  
traduzem a profissionalização e a qualificação 
do mercado digital e assumem um papel central 
na identificação dos influenciadores digitais, 
potenciando a visibilidade que os mesmo têm 
perante as marcas. 

II. 
Media Capital

G4-M4

https://blogsdoano.iol.pt/
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Autorregulação sinalética (20 de fevereiro de 
2012) 
Partes TVI, SIC e RTP. 
Objeto: Sistema comum e unívoco de classificação 
de programas de televisão. 

A  TVI, a SIC e a RTP adotaram uma sinalética 
comum, para efeitos de informação do 
espetador acerca das caraterísticas da respetiva 
programação, incluindo sobre a classificação 
etária dos programas, funcionalidades 
disponíveis em cada programa para públicos 
com necessidades especiais, bem como tipos de 
comunicação comercial de que beneficiam os 
programas. Alguns símbolos pretendem também 
possibilitar a correta identificação da natureza de 
alguns espaços comerciais na emissão. Por via 
da adoção destes símbolos — para além de se 
esclarecer o público — cumprem-se exigências 
legais e satisfazem-se preocupações destes 
operadores inerentes ao exercício socialmente 
responsável da atividade de televisão.

No âmbito da autorregulação, o Grupo Media 
Capital apresenta uma forte atividade participando 
em várias iniciativas, principalmente no que diz 
respeito à classificação etária de programas, à 
sinalética, a concursos televisivos, à avaliação 
do valor comercial significativo e às limitações à 
publicidade.

Autorregulação na classificação etária de 
programas (13 de setembro de 2006). 

Partes TVI, SIC e RTP. 
Objeto: Classificação Etária Programas de televisão. 

Os operadores de televisão portugueses 
pautam a sua programação generalista por uma 
genuína preocupação com a proteção dos seus 
espetadores, em particular os mais jovens, face à 
transmissão de conteúdos suscetíveis de ferir a sua 
sensibilidade, de os perturbar emocionalmente 
ou de influir negativamente na sua formação 

e integração enquanto cidadãos. Procurando 
consolidar e aprofundar uma relação saudável com 
os espetadores, os operadores, de forma coletiva e 
concertada, decidiram criar e aplicar um sistema 
de classificação de conteúdos com recomendação 
etária de visionamento dos programas produzidos 
para difusão televisiva.

Autorregulação em matéria de concursos com 
participação telefónica (1 de julho de 2014)
Partes: TVI, SIC e RTP   .
Objeto: Serviços 760

Os operadores de televisão TVI, SIC e RTP acordam 
em estabelecer os princípios de promoção e os 
procedimentos a observar nos concursos que 
pressuponham a participação telefónica dos 
espetadores, desenvolvidos nas antenas dos 
serviços de programas generalistas, de acesso 
não condicionado, livre e por si explorado, i.e. 
«concursos com participação telefónica dos 
espetadores».

2.4.3   Autorregulação

201-04

atividades empresariais existentes em Portugal 
(IRC, IVA, Imposto do Selo, ISV e IMI), o setor 
Media está obrigado a uma taxa de exibição a 
exercer sobre o preço pago por cada anunciante, 
entregue a ICAM / Cinemateca. O montante pago 
em imposto do selo deve-se maioritariamente 
à entrega de prémios aos participantes dos 
passatempos oferecidos pela TVI, que estão 
sujeitos ao pagamento ao Estado de 45% sobre 
o valor ilíquido do prémio. As responsabilidades 
fiscais e contributivas, para além das contribuições 
para a segurança social e IRS, perfizeram um total 
de 46,2 M€ em 2018.

Adicionalmente, o Grupo está também sujeito ao 
pagamento a tributos regulatórios específicos do 
setor dos Media, através de taxas de regulação 
anuais pagas à ERC (Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social) e ANACOM (Autoridade 
Nacional de Comunicações). 

No que diz respeito a apoios recebidos do Estado, 
o GMC tinha em 2018 financiamento do QREN 
no montante de 188 mil euros, para continuar o 
desenvolvimento da plataforma Over-The-TOP 
("OTT") do Grupo, o TVI Player. 
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Atividade de reporte à ERC

Em cumprimento das obrigações legais da 
transparência do setor dos media ao abrigo da Lei 
nº 78/2015, de 29 de julho (e Reg. da ERC nº 348 de 
2016), anualmente são comunicados à ERC através 
da plataforma disponível para o efeito, todas as 
informações relativas à titularidade, à gestão e 
meios de financiamento das entidades que no seio 
do Grupo Media Capital prosseguem atividades de 
comunicação social (TVI, Rádios e MCD). 

Acordo de Autorregulação respeitante à 
Determinação do Valor Comercial Significativo (6 
de setembro de 2016) 

Partes: TVI, SIC e RTP , entre outros. 
Objeto: Produção e colocação de produto

Durante o ano de 2016 foi celebrado um acordo de 
autorregulação em matéria de definição de valor 
comercial significativo, para efeitos da distinção 
entre ajuda à produção e colocação de produto. 
Este acordo acabou por contar com a ratificação 
da ERC em 6 de setembro de 2016. Este acordo 
foi subscrito por 14 entidades de operadores de 
serviços de programas televisivos e de serviços 
audiovisuais, representativas da esmagadora 
maioria dos serviços de programas televisivos 
sujeitos à jurisdição do Estado português.

A Media Capital é ainda associada da Auto  
Regulação Publicitária (ex-ICAP), a entidade 
nacional responsável pelo sistema de 
autorregulação publicitária. Que tem como 
objetivo a defesa da liberdade de expressão 
comercial e a promoção da dignificação da 
publicidade, assegurando os princípios legais, 
verídicos e honestos.

Não foram 
aplicadas coimas 
relevantes ou 
com expressão 
no âmbito das 
atividades 
económica das 
sociedades do 
Grupo

A forma de atuar do Grupo Media Capital é 
caracterizada pelo fomento das boas relações com 
as autoridades reguladoras, como é o caso da ERC, 
a ANACOM, a CMVM, a Autoridade da Concorrência 
e o DGConsumidor. A manutenção das relações 
com as autoridades reguladoras passa, não só 
pelo respeito pela legislação, a participação ativa 
que tentamos ter, dando o nosso contributo para 
a formulação de novas políticas e medidas para o 
setor, mas também por mantermos a transparência 
das nossas ações. Em 2018 a ERC aplicou uma 
admoestação ao Grupo Media Capital, com 
fundamento na alteração de programação.

417-02 | 419-01

O setor dos media é também tributado pelas 
remunerações pagas a Título de Direitos de Autor, 
que se traduzem em contribuições para a SPA 
(Sociedade Portuguesa de Autores) e Audiogest/
GDA (Associação para a Gestão e Distribuição de 
Direitos).

O GMC faz parte da associação MAPINET, numa 
ótica da proteção dos direitos de autor e combate 
à pirataria, cujo objetivo é promover a cultura, a 
criatividade e a defesa dos Direitos de Propriedade 
Intelectual. 

2.4.4   Direitos de Autor

Política interna de propriedade intelectual

A nova política de Propriedade Intelectual da 
Media Capital é um conjunto de normas, princípios 
e diretrizes que engloba o conjunto dos direitos de 
autor e outros titulares da criação da obra, assim 
como outros ativos imateriais da Propriedade 
Industrial (marcas, nomes comerciais, desenhos, 
patentes e modelos de utilidade). 

Esta política dirige-se a todos os colaboradores 
da Media Capital, especialmente aqueles que 
trabalhem com conteúdos e marcas, promovendo 
a adequada gestão e exploração dos nossos 
direitos de Propriedade Intelectual assim como 
de terceiros. O seu cumprimento é imprescindível 
para proteger os ativos da Media Capital e evitar 
possíveis violações dos direitos.
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Processo de implementação interna e 
cumprimento de RGPD

O RGPD entrou em vigor a 24 de maio de 2016, 
sendo directamente aplicável a partir de 25 de 
maio de 2018 em todos os Estados Membros da 
União Europeia. 

Neste âmbito, foi realizada a análise dos 
processos de tratamento de dados pessoais e 
levantamento das bases de dados existentes 
no Grupo Media Capital com vista à adoção das 
medidas necessárias à implementação do RGPD 

a partir de 25 de maio de 2018. Assim, na data da 
aplicação do RGPD, o Grupo Media Capital já tinha 
implementado medidas técnicas e organizativas 
com vista ao cumprimento do normativo legal. 
Em particular, foi desenhado um conjunto de 
procedimentos internos relativos a :

i. Comunicação com os titulares de dados 
pessoais;

ii. Deteção e gestão de violações de dados;
iii. Comunicação com a autoridade de controlo;
iv. Portabilidade dos dados, entre outros. 

Foi ainda desenvolvido um modelo de registos de 
tratamentos dos dados pessoais para cada uma 
das empresas do grupo, incluindo a elaboração 
de Data Privacy Impact Assessment (DPIA) em 
áreas de risco conforme identificadas na fase 
de assessment, considerando-se acautelados os 
direitos dos titulares dos dados pessoais.

O GMC tem implementado mecanismos de 
segurança da informação e fomentado a 
responsabilidade dos nossos colaboradores face às 
novas exigências no campo da proteção de dados.

As violações ao direito de privacidade, bem como 
as questões relativas a perda dados de informações 
dos clientes, continuam a ser temas sensíveis e 
difíceis de controlar, no contexto da atividade do 
setor. 

Foi neste sentido que a Media Capital criou uma 
equipa de segurança informática no Grupo, 
que faz parte da Política Geral de Segurança da 
Informação,  dando resposta aos requisitos do 
novo Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD), que entrou em vigor em maio de 
2018. 

 O  processo de criação de uma notícia passa 
por um rigoroso processo de escrutínio interno, 
que se inicia diariamente numa reunião de 
discussão aberta sobre o jornalismo do Grupo. 
Esta reunião, que é conduzida pelo diretor adjunto 
da Informação e envolve todas as direções das 
secções temáticas noticiosas, é onde se faz o 
balanço crítico dos temas abordados na véspera e 
discute-se a melhor abordagem a seguir por todos 
os serviços noticiosos do Grupo ao longo do dia, 
nas suas várias plataformas. 

Não foram 
registadas 
reclamações 
relativas à violação 
da privacidade de 
dados e perda de 
informação dos 
clientes.

2.4.5   Proteção de dados

Ética jornalística e 
responsabilidade 
editorial

2.5

418-01 | 419-01

2.5.1  Identidade jornalística
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Esta metodologia de trabalho possibilita um 
alinhamento estratégico dos temas a abordar, 
gerindo as prioridades de ação diária de forma 
integrada, garantindo uma abordagem articulada 
e eficiente tanto a nível da televisão, como da rádio 
ou das plataformas digitais.

Jornal das 8 
da TVI foi líder 
na informação 
em 81% dos 

dias

1,5 Milhões  
espetadores viu 
“Ciganos, uma 
Longa Sina”

A abrangência da exposição mediática de uma 
notícia é determinante para a formação da opinião 
pública. O “Jornal das 8” na TVI é visto diariamente 
por cerca de 1 Milhão de pessoas, tendo sido o 
noticiário mais visto em 297 dias do ano de 2018. 
Os serviços noticiosos do Grupo, através das 
suas várias plataformas, atingem uma plateia de 
dimensão ainda maior. Sabemos que os temas 
que trabalhamos não passam despercebidos na 
sociedade e é por isso que temos um serviço de 
informação universalista, abrangente e transversal, 
feito para todos e para o interesse de todos.
 
No Grupo Media Capital ter uma identidade líder 
é assumir a responsabilidade de tocar as pessoas. 
Esta responsabilidade social não tem origem na 
relação que criamos com os outros, mas em nós 
próprios, através da promoção e cumprimento 
dos valores pelos quais regemos a nossa atividade. 
Este tema é trabalhado não só através das nossas 
diretrizes internas, que são parte integrante dos 
códigos de conduta e ética, como também através 
dos estatutos editoriais da TVI, das Rádios e área 
Digital  da Media Capital, ou pelo estrito respeito 
do código deontológico do jornalista, que guia a 
criação e o tratamento de cada notícia.

G4-M3

“Ter estatuto de 
líder não significa 
ter uma abordagem 
conservadora”

“Ter estatuto de líder não significa ter uma 
abordagem conservadora por receio de perda da 
liderança, significa descobrir em cada dia como 
se pode desafiar a plateia a inovar, a arriscar, a 
procurar respostas e a intervir em assuntos que de 
outra forma não entrariam na agenda pública.” 

Sérgio Figueiredo 
Diretor de informação TVI

+ 600 mil 
espetadores de 
programas de 
informação da 

TVI24

https://tvi.iol.pt/programa/53c6b3903004dc006243d0cf/jornal-das-8
https://tvi24.iol.pt/dossier/ciganos-uma-longa-sina/5a6f1def0cf202387f94013c
https://tvi24.iol.pt/
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“Código Deontológico do Jornalista
Aprovado em 4 de maio de 1993

1. O jornalista deve relatar os factos com rigor 
e exactidão e interpretá-los com honestidade. 
Os factos devem ser comprovados, ouvindo 
as partes com interesses atendíveis no caso. 
A distinção entre notícia e opinião deve ficar 
bem clara aos olhos do público.

2. O jornalista deve combater a censura e o 
sensacionalismo e considerar a acusação 
sem provas e o plágio como graves faltas 
profissionais.

3. O jornalista deve lutar contra as restrições no 
acesso às fontes de informação e as tentativas 
de limitar a liberdade de expressão e o direito 
de informar. É obrigação do jornalista divulgar 
as ofensas a estes direitos.

4. O jornalista deve utilizar meios legais para 
obter informações, imagens ou documentos 
e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer 
que seja. A identificação como jornalista é a 
regra e outros processos só podem justificar-
se por razões de incontestável interesse 
público.

5. O jornalista deve assumir a responsabilidade 
por todos os seus trabalhos e atos profissionais, 
assim como promover a pronta rectificação 
das informações que se revelem inexactas ou 
falsas. O jornalista deve também recusar atos 
que violentem a sua consciência.

6. O jornalista deve usar como critério 
fundamental a identificação das fontes. O 
jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as 
suas fontes confidenciais de informação, nem 
desrespeitar os compromissos assumidos, 
excepto se o tentarem usar para canalizar 
informações falsas. As opiniões devem ser 
sempre atribuídas.

7. O jornalista deve salvaguardar a presunção 
de inocência dos arguidos até a sentença 
transitar em julgado. O jornalista não deve 

identificar, direta ou indiretamente, as vítimas 
de crimes sexuais e os delinquentes menores 
de idade, assim como deve proibir-se de 
humilhar as pessoas ou perturbar a sua dor.

8. O jornalista deve rejeitar o tratamento 
discriminatório das pessoas em função da cor, 
raça, credos, nacionalidade, ou sexo.

9. O jornalista deve respeitar a privacidade dos 
cidadãos excepto quando estiver em causa o 
interesse público ou a conduta do indivíduo 
contradiga, manifestamente, valores e 
princípios que publicamente defende. 
O jornalista obriga-se, antes de recolher 
declarações e imagens, a atender às condições 
de serenidade, liberdade e responsabilidade 
das pessoas envolvidas.

10. O jornalista deve recusar funções, tarefas 
e benefícios susceptíveis de comprometer 
o seu estatuto de independência e a sua 
integridade profissional. O jornalista não deve 
valer-se da sua condição profissional para 
noticiar assuntos em que tenha Interesse.”

II. 
Media Capital

Mar Profundo de Isabel Semedo

Uma reportagem que acompanhou de perto a 
evolução da exploração científica no mar dos 
Açores.

 2.5.2   Reportagens de   
      impacto

G4-M3

https://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t5e21
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#HistóriaComFinalFeliz de Isabel Moiçó

O tema desta reportagem é Nuno, um homem que 
teve um cancro nos ossos durante a adolescência 
e sobreviveu, contra todas as probabilidades. 
É uma inspiração para milhares de pessoas que 
o seguem nas redes sociais, onde nos últimos 
anos decidiu partilhar o que faz, o que sente e 
as decisões que toma. É o exemplo de alguém 
resiliente, inspirador e a prova de que existem 
pessoas que têm uma capacidade única de ver 
sempre o lado bom da vida.

“Mais do que 
dar noticias, 
no Grupo 
Media Capital, 
acompanhamos 
histórias”

À Flor da Pele de Ana Candeias, Isabel Moiçó, 
Ana Valente e Vânia Ramos

É uma série de 5 reportagens nas quais a 
TVI partilha histórias de amor, de tristeza, de 
felicidade, de medo e de amizade.
Estas são histórias contadas na primeira pessoa, 
testemunhos de quem aceitou partilhar a sua 
vida para ajudar outros nas suas vidas.

Telmo de Paulo Salvador

A história de Telmo tocou o coração de milhares 
de portugueses quando foi revelada pela TVI. 
O menino maltratado de Câmara de Lobos, na 
Madeira, que desafiou o destino ao conseguir 
fugir da miséria e do abandono. 

Ciganos, uma longa sina de Vítor Bandarra. 

Nesta reportagem fazemos uma viagem às 
tradições da comunidade cigana em Portugal, 
revelando a vivência das comunidades ciganas 
e factos que muitos desconhecem. Foi a 
reportagem mais vista em 2018.

https://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t5e26
https://tviplayer.iol.pt/programa/a-flor-da-pele/5bead9770cf2e226c2867ece
https://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t5e28
https://tvi24.iol.pt/dossier/ciganos-uma-longa-sina/5a6f1def0cf202387f94013c
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PRÉMIO MARIA BARROSO – JORNALISMO 
PARA A PAZ E DESENVOLVIMENTO

DOS 20 
PROGRAMAS 
MAIS VISTOS 

DOS CANAIS DE 
INFORMAÇÃO 17 

SÃO DA TVI24

TVI24 FOI O 
CANAL MAIS VISTO 

EM 138 DIAS 
DO ANO 

(+ 47% DOS DIAS 
QUE EM 2017).

JORNAL DA UMA 
FOI O NOTICIÁRIO 

MAIS VISTO EM 

75% DOS DIAS 
DO ANO.

REPORTAGENS E JORNALISTAS EM 
DESTAQUE EM 2018

Foi recebido pela jornalista da TVI Conceição Queiroz 
em abril 2018. 

Este prémio pretende reconhecer o jornalismo e 
os repórteres de Paz. Tem como principal objetivo 

Incêndios em Portugal:

Em abril a reportagem da Andreia Jorge Luís 
demonstrou o estado dos locais seis meses depois 
o regresso à tragédia dos incêndios de outubro.

A reportagem de Ana Leal, no mesmo mês, expôs 
os negócios ilegais dos madeireiros.

Um ano depois das tragédias dos fogos estivemos 
na região de Pedrogão (junho) e nas zonas de  
Mação e Oliveira do Hospital a acompanhar o 
estado das populações.

Fora de Tempo de Isabel Loução Santos

A TVI visitou os vário cantos do globo para dar 
a conhecer as consequências das alterações 
climáticas. Com a ajuda de especialistas verifica-
se que a realidade está já a ultrapassar todos os 
cenários previstos.

Este tema é explorado com mais detalhe no 
capítulo "Proteger o Planeta"

https://tvi24.iol.pt/
https://tvi.iol.pt/programa/jornal-da-uma/53c6b2633004dc00624392e1/videos/--/videos--juma
https://tviplayer.iol.pt/pesquisa/incendios
https://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t5e33
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TROFÉUS TELEVISÃO

• Melhor Reportagem- “Segredo dos Deuses”
• Melhor Repórter – Ana Leal
• Melhor Apresentador – José Carlos Araújo
• Melhor programa de desporto – Mais Futebol

   

• Passadiços do Paiva (Arouca)
• Desperdício Zero (Aveiro)
• Umbrella Sky (Águeda)

   

• 77 Anos do Portugal dos Pequenitos (Coimbra)
• A Tecnologia e os Idosos (Coimbra)
• Festa das Vindimas (Viseu)

   

• Exportação de vinhos a crescer (Alentejo)
• Festival de Alternativas sustentáveis, que 

inclui comida confecionada com forno solar.
(Algarve)

• Horta solidária no Algarve

   

• Santo Cristo Promessas (Açores)
• Festival do Sarapatel (Açores)
• Praias Porto Santo (Madeira)
• Cortejo Festa Flor (Madeira)

agradecer e servir de estímulo a quem está na 
comunicação e se tenha destacado ao longo da sua 
carreira defendendo causas nobres. O prémio foi 
entregue por Isabel Soares no decorrer do evento 
"Terra Justa", um encontro internacional de causas e 
valores da humanidade.

2.5.3   Notícias de proximidade

203-02

O Grupo Medial Capital tem alcançado um prestígio 
crescente, consequência do seu esforço diário na 
divulgação de informação relevante e próxima, 
que se traduz em reconhecimento público, tanto 
nas audiências como em prémios recebidos. 
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“Acreditamos que 
é a proximidade 
que leva ao 
reconhecimento da 
qualidade de todos 
os que trabalham 
connosco.”

VALORIZAR AS PESSOAS

3.1 - Valorização do Capital Humano

 3.1.1 - Caracterização do workforce

 3.1.2 - Benefícios aos colaboradores

 3.1.3 - Formação e capacitação

3.2 - Igualdade de género, diversidade  

   e inclusão

 3.2.1 - Igualdade de oportunidades e  

   gestão de desempenho

 3.2.2 - Aposta na diversidade e inclusão

3.3 - Envolvimento na comunidade

 3.3.1 - Iniciativas solidárias internas
 3.3.2 - Comunidade e parcerias   
   solidárias

III.

III. 
Media Capital
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Valorizar 
as Pessoas

COLABORADORES 59%
+ 2% que 2017

41%   1077

III. 
Media Capital
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Trabalhar no Grupo Media Capital significa fazer 
parte de uma empresa líder, dinâmica e inovadora, 
onde a criatividade é uma constante e o talento um 
ativo essencial para o seu crescimento.

• A nível interno, encaramos a gestão de Recursos 
Humanos e o recrutamento como instrumentos 
chave para o crescimento e fortalecimento da 
nossa posição no mercado. Acreditamos que 
a diversidade nos enriquece e que a equidade 
social e a igualdade de oportunidades são 
centrais no desenvolvimento sustentável do 
Grupo.

• A nível externo, agimos de forma metódica 
e sistemática, dando especial atenção às 
nossas iniciativas de responsabilidade social e 
colocamo-nos ao serviço da sociedade através 
do desenvolvimento, divulgação e colaboração 
com projetos de caráter solidário, juntamente 
com parceiros, clientes e colaboradores.

É por isso que, diariamente, milhões de pessoas em 
Portugal elegem os meios do Grupo Media Capital 
e é por elas que diariamente trabalhamos para dar 
o nosso melhor e continuar a crescer em Portugal e 
além-fronteiras.

3.1.1   Caracterização do   
     workforce

3.1

Valorização 
do Capital 
Humano

O Grupo Media Capital tem acompanhado a 
evolução e o crescimento do mercado global, 
procurando atrair os melhores profissionais de 
diferentes áreas, de modo a proporcionar uma 
resposta rápida e eficaz aos desafios que enfrenta. 
Neste sentido, encara a gestão de recursos humanos 
e o recrutamento como instrumentos chave para 
o crescimento e fortalecimento da sua posição no 
mercado. 

102-08

504CONTRATOS 
SEM TERMO
(EFETIVOS)

355
859

12890 CONTRATOS
A TERMO 

CERTO

218

FREELANCE

0

III. 
Media Capital
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As políticas de recursos humanos que 
desenvolvemos refletem a nossa aposta no capital 
humano, como garantia para alcançar os nossos 
objetivos estratégicos, tanto a nível económico 
como social, pois entendemos que: 

• Só com boas pessoas conseguimos informar, 
entreter, emocionar, tocar, outras pessoas

• Para alcançarmos a liderança de mercado, 
temos de formar os melhores líderes 
internamente

• Para sermos socialmente responsáveis, temos 
de contar com profissionais empenhados, 
responsáveis e comprometidos com o nosso 
projeto.

Greve na Plural

O processo de negociações na PLURAL decorreu 
com grande urbanidade e civismo. Após diversas 
reuniões entre a DRH e o representante dos 
trabalhadores – foi nomeado um Delegado Sindical 
pelo Sindicato Cena – STE - e um representante do 
próprio Sindicato, foi possível atingir um consenso 
entre as partes. As pretensões dos trabalhadores 
eram a redução do horário de trabalho para 8 horas/
dia e o aumento salarial.

Não obstante a apresentação do Caderno 
Reivindicativo por parte do Sindicato, os 
representantes dos trabalhadores, informaram que 
tinham decidido o recurso à  greve, após as 8 horas 
de trabalho. 

Ao longo da semana em que decorreu a greve, e 
após algumas  reuniões de negociação obteve-se 
um acordo.

Os aumentos salariais aprovados serão 
implementados em março de 2019 e a redução 
da carga horária, implementar-se-á no início da 1ª 
novela de 2019. 

• Aproximar a gestão de Recursos Humanos do 
negócio.

• Criar parceiros/pivots de ligação em cada 
equipa de modo a: antecipar problemas; 
entender o ambiente vivido; passar 
mensagens de forma direta e adequada.

• Flexibilizar a estrutura de negócio através de 
planos de redimensionamento de Equipas.

• Antecipar fissuras salariais a acompanhar as 
alterações de função e hierarquia.

• Promover a utilização profissional de 
ferramentas digitais do quotidiano e no 
âmbito do Plano de Formação.

• Adotar ferramentas digitais na atividade 
administrativa.

Objetivos e metas 2019

102-41

III. 
Media Capital

Em 2018, houve um 
aumento de 74% 
dos colaboradores 

sindicalizados no Grupo. 
Estes representam cerca 

de 6% do total de 
colaboradores da Media 

Capital
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Estas sessões de focus group deram também maior 
visibilidade aos aspetos positivos de trabalhar na 
Media Capital. 
O bom ambiente nas equipas de trabalho, as 
iniciativas de formação e os serviços e benefícios 
que a Empresa oferece aos seus colaboradores 
são frequentemente destacados.

Avaliação de Riscos ocupacionais na EMAV

Em 2018, não existiram colaboradores identificados 
com atividades ocupacionais com elevada 
incidência e risco de doenças graves. No entanto, 
com o objetivo de acautelar riscos de tarefas 
específicas no processo de produção audiovisual 
foi realizada uma avaliação de riscos para algumas 
categorias de colaboradores da EMAV. Entre 
eles: responsável operador de carros exteriores, 
responsável operador de iluminação, responsável 
de armazém, operador de som, produtor, operador 
de câmara, operador de exteriores e maquinista.

Os parâmetros a considerar são: espaço de trabalho, 
higiene, ambiente físico, instalações elétricas, vias 
e saídas de emergência, segurança de máquinas e 
equipamentos, perigos específicos para cada área 
de trabalho, proteção individual e coletiva dos 
trabalhadores, sinalização de segurança, etc. Esta 
avaliação é essencial para alavancar as produções 
internacionais do Grupo.

Em 2018 foi realizado um questionário de 
satisfação a todos colaboradores do Grupo. Desta 
vez, o objetivo foi avaliar a importância que cada 
colaborador atribui aos benefícios oferecidos pela 
empresa e qual o seu  grau de satisfação com estas 
vantagens. Do universo de colaboradores, 426 
responderam ao questionário, o que corresponde a 
uma participação global de 40%. 

De acordo com o volume e tipo de resposta 
analisados, foi possível concluir que este é um 
tema de grande importância para os colaboradores 
(em termos históricos, no Grupo, esta consulta à 
população foi aquela que reuniu uma maior taxa 
de participação) sendo, sobretudo, valorizadas as 
rúbricas associadas às necessidades de subsistência 
básica e saúde (medicina curativa, seguro de saúde 
e serviços de restauração).

Com as conclusões extraídas desta análise, a Direção 
de Recursos Humanos pretende implementar um 
plano de intervenção de forma a ir ao encontro dos 
interesses e motivações dos colaboradores e assim, 
promover uma melhoria do clima social.

Através destas iniciativas a Media Capital acredita 
que a manutenção e desenvolvimento da Política 
de Atribuição de Vantagens/Benefícios, para todos 
os Colaboradores deverá, assim, constituir uma 
prioridade para a Gestão de Recursos Humanos do 
Grupo Media Capital, fomentando a melhoria do 
Clima Social que conduzirá, naturalmente, a maiores 
índices de satisfação, produtividade e retenção.

Em 2014 iniciou-se um processo sistemático 
de avaliação do clima social interno. A Direção 
de Recursos Humanos começou a promover a 
realização de Focus Group de colaboradores com 
o objetivo de entender de forma clara e direta a 
situação de satisfação das equipas de trabalho da 
Media Capital. O processo de avaliação do clima 
social e interno do grupo continua a realizar-se com 
uma periodicidade mensal/bimensal. Este processo 
abrange todas as empresas do grupo. Em 2018 as 
principais preocupações levantadas envolviam 
temas como:

• Perspetivas de progressão de carreira
• Feedback ao trabalho
• Conciliação vida pessoal/profissional
• Comunicação entre departamentos
• Renovação de material e equipamentos
• Serviços nas instalações do grupo

3.1.2   Benefícios aos    
     colaboradores
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-14%
ACIDENTES DE 

TRABALHO 
(32 EM 2018)

-37%
DIAS PERDIDOS 
POR ACIDENTE 

E DOENÇAS 
OCUPACIONAIS
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Em 2018, a taxa de retorno após licença parental 
diminuiu 11% face ao ano anterior. A Media 
Capital está agora a desenvolver uma iniciativa 
de divulgação de licença parental partilhada por 
parte do pai, no âmbito dos seus objetivos 2019 
para o fórum de igualdade de género IGEN.

Para responder às necessidades dos seus 
colaboradores, espelhadas através de Focus 
Group e do Questionário de Satisfação realizado 
no início de 2018, a Media Capital trabalha no 
sentido de poder proporcionar um conjunto de 
iniciativas e benefícios que visam o aumento da 
qualidade de vida de seus trabalhadores. Entre os 
benefícios concedidos a todos os colaboradores 
do grupo estão:

Numa ótica de contínuo investimento na criação 
de um ambiente positivo e com o intuito de 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
dos colaboradores, o Programa Férias de Verão, 
criado em 2014, apresenta propostas inovadoras, 
orientadas para atividades de ocupação de 
tempos livres de carácter lúdico/cultural, para 
filhos dos colaboradores com idades entre os 6 e 
os 14 anos.

Esta iniciativa, para além de ajudar os 
colaboradores a ultrapassarem as dificuldades 
logísticas inerentes às férias escolares dos seus 
filhos, pretende contribuir para a sua aproximação 
ao ambiente de trabalho dos pais, estimulando o 
interesse pela Cultura e Natureza.

Adicionalmente, todos os colaboradores têm 
ainda direito a serviços de bem-estar pessoal 
diversos como manicure, pédicure, aulas de yoga 
e Krav Maga, consultas de nutrição, osteopatia, 
massagens e ainda ao usufruto de protocolos 
estabelecidos entre o grupo e instituições como 
bancos, ginásios, farmácias, clínicas especializadas, 
escolas de línguas, entre outras.

Programa Férias de Verão

Em 2018, o 
investimento total 
em formação dos 

colaboradores 
aumentou 

29% 
face a 2017

3.1.3  Formação e capacitação

401-02 | 401-03

Seguro de 
acidentes 
pessoais 

Seguro de 
saúde para 

colaboradores

Protocolos 
com 

Instituições
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O Modelo de Gestão de Desempenho do Grupo 
Media Capital enquadra-se no processo de 
melhoria contínua, assumindo-se como um 
instrumento fundamental para a promoção de 
uma cultura de mérito e desenvolvimento dos 
colaboradores assim como para a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados, tendo como 
principais objetivos: 

• Desenvolver uma cultura de gestão orientada 
para resultados com base em Planos de 
Desenvolvimento previamente acordados; 

• Promover a comunicação eficaz entre 
hierarquias, estabelecendo como instrumentos 
essenciais no processo de gestão do 
desempenho a reunião de feedback anual; 

• Fomentar o desenvolvimento profissional dos 
colaboradores, através da identificação de 
necessidades de formação/desenvolvimento, a 
considerar necessariamente na elaboração dos 
planos de formação dos vários departamentos. 

Em 2018, todos os colaboradores pertencentes 
aos quadros da Media Capital foram abrangidos 
pelo processo de avaliação de desempenho 
implementado. Este Modelo aplica-se a todas as 
unidades de negócio do Grupo Media Capital e 
tem uma periodicidade bianual. 

O que faz um comunicador excelente? 

Como é que numa comunicação se podem obter 
resultados excelentes?

Estas foram algumas questões que estiveram 
na base do desenvolvimento da programação 
neurolinguística. Esta corrente estuda pessoas 
consideradas exemplos de excelência em 
determinadas áreas para descobrir os padrões de 
comportamento responsáveis por tais resultados, 
de modo a que outras pessoas possam alcançar 
os mesmos sucessos. Entre os fatores críticos 
de sucesso, identificados pela PNL, encontram-

3.2.1 Igualdade de    
   oportunidades e gestão  
   de desempenho

3.2
Igualdade 
de género, 
diversidade e 
inclusão

Em 2018, foram promovidas pelo Grupo Media 
Capital 4 757 horas de formação para as diversas 
categorias de colaboradores no âmbito do 
programa INMOTION, onde  anualmente é definido 
um plano de formação para os colaboradores 
do Grupo. Este plano é criado de modo a dar 
uma resposta customizada às  necessidades 
identificadas por cada área, anualmente.

se a capacidade das pessoas estabelecerem 
rapidamente empatia, identificarem de forma 
extraordinária as necessidades, valores e níveis 
superiores de interesse e utilizarem a sua linguagem 
verbal e não-verbal de forma totalmente eficaz.
O programa da formação é totalmente ajustado à 
realidade profissional dos colaboradores do Grupo 
Media Capital e tem como objetivo incrementar as 
suas competências de comunicação e influência. 
Em 2018, tivemos 7 turmas e para 2019 estão 
previstas 6 ações.

Curso Comunicar com programação 
neurolinguística (PNL)

404-02 | 404-03

Programas Gerais
(3 025 Horas)

Ciências Sociais e do 
Comportamento (820h)
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1. Missão e valores da organização
2. Recrutamento e seleção de pessoal
3. Aprendizagem ao longo da vida
4. Remuneração e gestão da carreira
5. Diálogo social e participação de trabalhadores 

e trabalhadoras e/ou suas organizações 
representativas

6. Dever de respeito pela dignidade de mulheres 
e de homens no local de trabalho

7. Informação, comunicação e imagem 
8. Conciliação entre a vida profissional, familiar 

e pessoal
9. Proteção parentalidade e assistência à família

Modelo de 
gestão de 

desempenho

Cargos de 
direção

Componentes 
comportamentais

Concretização 
dos objetivos 

definidos

Chefias 
intermédias 

e funções 
técnicas/

operacionais

Componentes 
técnicas 

específicas

A avaliação do Modelo de Gestão de Desempenho 
compreende as seguintes fases:

1. Reunião de chefias com equipa de RH 
2. Análise de informação e Preparação de PID   
     por RH 
3. Validação e pontuação das avaliações 
4. Reuniões de feedback 
5. Divulgação dos resultados na Intranet 
6. Reuniões de acompanhamento de PID’s 

O Processo de Gestão de Desempenho está 
intimamente ligado à Política de Formação. 
Assim, a primeira abordagem ao levantamento de 
necessidades de formação ocorre com análise das 
lacunas identificadas na apreciação dos resultados 
de avaliação de competências. 

3.2.2   Aposta na diversidade e  
     inclusão

A ação da Media Capital na temática da igualdade 
de género é potenciada pela continuação da 
participação do Grupo no Fórum iGEN – Fórum de 
Empresas para a Igualdade da CITE – Comissão para 
a Igualdade no Trabalho e no Emprego, iniciada em 
dezembro de 2016, para o ano 2019.  A atividade 
do iGEN, que tem como objetivo a promoção de 
princípios de igualdade de género nas estratégias 
de gestão de empresas portuguesas, assenta em 9 
dimensões de igualdade:

Para 2019 pretendemos abordar as dimensões 
descritas através de ações como:
• Garantir a não discriminação de género ou 

racial nos processos de recrutamento
• Divulgar gozo de licença parental partilhada 

por parte do pai
• Implementação do dia para igualdade de 

género e diversidade
• Garantir não existência de pay gap entre 

homens e mulheres
• Garantir condições de acesso nas instalações 

da Empresa a pessoas com dificuldade motora

0 
casos de 

discriminação 
racial, de género, 
religiosa, política 

ou outra

404-03 | 405-01 | 405-02 | 406-01
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3.3.1 Iniciativas solidárias   
   internas

3.3

Envolvimento 
na 
comunidade

O Grupo Media Capital tem desenvolvido, 
implementado e apoiado diversos projetos no 
âmbito da sua Politica de Responsabilidade 
Social. São promovidas colaborações com o 
Estado Português, associações sem fins lucrativos 
ou entidades privadas. Para além da divulgação 
dos projetos apoiados, o Grupo Media Capital tem 
muitas vezes um papel ativo no desenvolvimento 
dessas ações concretas. Em 2018 foram 
promovidas iniciativas internas como:

Venda solidária a reverter para  uma associação 
da terceira idade 
A Oficina de Saberes (Academia Sénior do Centro 
Sagrada Família) esteve em dezembro, nas nossas 
instalações de Queluz com uma venda de peças 
de artesanato relativas ao Natal.

Projeto de tampas para as crianças
Desde 2012 que a Direção de Recursos Humanos 
do Grupo recolhe tampas de plástico para 
converter em cadeiras de rodas. Ao longo da 
campanha já foram ajudadas mais de 6 crianças.

Recolha de alimentos para animais 
Em abril de 2018 o Grupo Media Capital criou uma 

405-01 | 405-02 | 406-01 | 413-01

RÁCIO SALARIAL 

RÁCIO SALARIAL DE ENTRADA

RÁCIO SALARIAL GERAL

1 0,95
0,90

75%
PESSOAL 
DIRETIVO25%

TOTAL

PESSOAL 
TÉCNICO

QUADROS 
INTERMÉDIOS 65%

57%

59%

35%

43%

41%
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3.3.2 Comunidade e parcerias  
   solidárias
A nível externo, o Grupo Media Capital tem 
construído parecerias essenciais com diversas 
entidades públicas e privadas com o intuito de 
maximizar o potencial solidário das causas que 
apoia. 

Natal a meias -  Iniciativa da TVI, Calzedonia e 
a Liga dos Bombeiros Portugueses através da 
qual metade do valor da venda de pares de 
meias solidários reverteu para a aquisição de 
equipamentos das corporações de bombeiros de 
Portugal continental e ilhas. 
Esta iniciativa já conseguiu angariar 340 000€

Missão Continente – Uma iniciativa que liga a TVI 
e a Sonae há 14 anos. Na compra de chocolates 
ou canecas desenvolvidas especificamente para 
o efeito. Com um grande foco na alimentação 
a Missão Continente promove estilos de vida 
e hábitos alimentares saudáveis, atuando na 
redução do desperdício alimentar e sensibilizando 
para um consumo consciente.

Pafi e o incêndio no parque de merendas
Com forte apoio promocional da TVI, o 
Intermarché vendeu um livro de histórias para 
crianças com o intuito de sensibilizar e envolver 
os mais pequenos para a prevenção e proteção 
das florestas dos incêndios. 
Foram angariados 500 fatos de proteção divididos 
e entregues a 100 corporações de todo o país e 
com o apoio da Liga dos Bombeiros Portugueses.

Wonderland Lisboa - Iniciativa de parceria entre a 
TVI, a CML, o NIU e a SCML, que construiu a maior 

iniciativa interna de apoio a uma campanha de 
recolha alimentar para animais da Associação dos 
Amigos dos Animais de Almada, através da qual 
foram recolhidos 100 kg de comida e angariados 
988€ para o apoio à Associação.

Estas iniciativas têm contribuído para a promoção 
do espírito de solidariedade e ajuda no seio do 
Grupo Media Capital, reforçando assim o seu 
compromisso com a comunidade.

413-01
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https://tviplayer.iol.pt/programa/natal-a-meias/5c001acb0cf241e7f09ac722/video/5bf562ac0cf20b592eba34f2
https://tviplayer.iol.pt/programa/missao-continente/5825fd960cf277d677a4e8c5
https://tvi.iol.pt/wonderland/
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Ações desenvolvidas pela TVI com o contributo 
de várias entidades na ajuda a todo o tipo de 
pessoas.

17/12/2018 - Gaes oferece aparelhos auditivos a 
convidada do “A Tarde é Sua”.

32 programas especiais com iniciativa solidária e 
entrega a 32 instituições, como:

• Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla
• Terra dos Sonhos
• Associação Animais de Rua 
• APPC - Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral - DELFIM MAIA 
• Fundação São Francisco de Assis
• Associação Alzheimer Portugal
• Entre outras

Feira Rastrillo

A 15ª edição da Feira de Solidariedade Rastrillo 
decorreu nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro 
no Centro de Congressos de Lisboa, local que 
acolheu uma gama de produtos variados a 
preços competitivos e distribuídos por cerca 
de 40 stands numa área total de 1 800m2. A 
totalidade das receitas da Rastrillo reverte para a 
sustentabilidade da Associação Novo Futuro. 

A Feira de Solidariedade da Associação Novo 
Futuro – Rastrillo marca o início da época natalícia 
dos portugueses há mais de 15 anos e tem como 
objetivo a angariação de receitas para as casas da 
Associação.

413-01

feira de Natal em Portugal, com acesso gratuito. 
Um evento único em Portugal com forte adesão 
dos cidadãos.

O evento está associado a um conjunto de ações 
solidárias por parte da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, CML e TVI – como é exemplo a ação 
“Um presente a mais para quem tem menos” na 
casa do Pai Natal e que se propõe à partilha de 
presentes para crianças ao cuidado da SCML.

https://tvi.iol.pt/atardeesua
https://tvi.iol.pt/programa/apanha-se-puderes/58c08cfb0cf26a3bdcfcb9b4/videos/--/videos--apanhasepuderes


55Relatório de Sustentabilidade Media Capital 2018

III. 
Media Capital

Temos apoiado todo o tipo de instituições na 
divulgação de causas solidárias e sociais:

A divulgação e promoção de causas pelo 
GMC continua como parte integrante do seu 
compromisso com a responsabilidade social. Dada 
a nossa projeção na sociedade temos o dever 
cívico de divulgar causas meritórias da atenção 
dos cidadãos.  Em 2018 demos apoio publicitário 
a 86 iniciativas. Destas, 20 com a temática da 
proximidade, 24 com a temática social, 16 de 
solidariedade, 21 para a cultura e 5 na área do 
desporto.

413-01

TEMPO DE EMISSÃO DE CAMPANHAS 
SOLIDÁRIAS (HORAS/ANO)

2015 17,8

2016 55,7

2017 71,5

2018 101,2

+12 000 spots 
de campanhas inseridos 
para diversas áreas de 
intervenção   como:    Cultura, 
Desporto, Proximidade,  
Solidariedade e Apoio 
Social.
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“…queremos ser 
um agente ativo na 
resolução da atual 
crise climática, 
associada a 3 dos 
5 maiores riscos 
para a humanidade 
em termos de 
probabilidade e 
impacto.”PROTEGER O PLANETA

4.1 - Uso responsável dos recursos

 4.1.1 - Materiais

 4.1.2 - Água

 4.1.3 - Resíduos

4.2 - Energia e alterações climáticas

 4.2.1 - Eficiência energética

 4.2.2 - Emissões de Gases com Efeito de  

   Estufa

IV.

IV. 
Media Capital
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Proteger 
o Planeta

O Plano de 
Proteção 

Ambiental 
Media Capital 

Utilização de papel 
reciclado.

Redução de consumo 
de papel - promover 
arquivo digital e 
garantir impressão 
a preto e branco e 
frente e verso.

Redução do consumo 
de garrafas de água de 
plástico.

Redução do uso de 
copos de plástico para 
a água.

Substituição de copos 
de plástico de café e 
água por copos de papel

Teste piloto à 
eliminação dos 
caixotes individuais 
para promover 
a separação de 
resíduos. 

Promover a recolha de 
pilhas usadas.

Em curso Em avaliação para 2019

Papel Resíduos Plástico

IV. 
Media Capital
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4.1.1  Materiais

4.1

Uso 
responsável 
dos recursos

Reconhecendo o seu papel como ator de relevo e 
com influência direta na sociedade, a Media Capital 
tem implementado medidas transversais a todas as 
unidades de negócio, com o objetivo de melhorar a 
sua eficiência energética e a utilização de recursos 
e com vista à redução dos impactos ambientais da 
sua atividade. 

Como parte do seu código de conduta, todos os 
colaboradores do Grupo assumem o compromisso 
de desenvolver as suas atividades protegendo o 
ambiente, minimizando os impactos ambientais 
negativos e otimizando a utilização dos recursos 
disponíveis, em todas as áreas da sua atividade. 

O Plano de Proteção Ambiental da Media Capital 
arrancou a 5 de junho de 2018 (Dia Mundial de 
Ambiente) e estabeleceu ações a realizar em 2018 
e 2019 para 5 áreas: Papel, Plástico, Resíduos, 
Transportes e Educação ambiental.

Movimento #JUNTOS PELO AMBIENTE

2018 foi o ano de início do Movimento Juntos Pelo 
Ambiente. Este projeto foi criado com a missão 
de sensibilizar os colaboradores para a mudança 
de hábitos no domínio da proteção ambiental. 
O objetivo do movimento é não só reduzir os 
impactos da atividade da Media Capital em áreas 
como consumo de papel, plástico, separação de 
resíduos e eficiência energética, mas também a 
educação e sensibilização ambiental, para que 
estas boas práticas sejam levadas para casa por 
todos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O compromisso assumido não é só internamente, 
mas com os nossos clientes, fornecedores e todas 
as pessoas com que estabelecemos relações no 
decorrer da nossa atividade. A Media Capital adota 
o processo de homologação de fornecedores da 
PRISA, que avalia os principais intervenientes na 
cadeia de valor, através de questões focadas na 
responsabilidade social e ambiental das empresas. 
O questionário aborda questões como os processos 
implementados para garantir a monitorização de 
impactos ambientais, o cumprimento de obrigações 
legais, entre outros, valorizando também a adoção 
de normas de certificação de sistemas de gestão 
ambiental.

As mensagens de Verão das “nossas 
crianças”… e dos pais! 

São regularmente 
partilhadas na Intranet 

do Grupo, várias 
mensagens de boas 

práticas ambientais. Os 
colaboradores também 
podem publicar os seus 
posts com conselhos e 

dicas.

IV. 
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Em 2018, a Media Capital implementou uma prática 
generalizada de digitalização, com vista à redução 
do consumo de papel de impressão. Para todas as 
áreas onde o papel é ainda essencial, como nos 
guiões de atuação, a utilização de papel reciclado 
e de origem certificada, passou a ser a escolha 
recorrente.

Processo de desmaterialização de faturas

A adoção da Faturação Eletrónica constitui uma 
proposta de ação para 2019, que contribui para 
a modernização das empresas do Grupo na área 
Administrativa / Financeira e para a redução 
da consumo de recursos nestas empresas. A 
desmaterialização das faturas, cada vez mais 
comum nos diversos setores de atividade, 
permite uma redução dos gastos com a emissão 
física de documentos, um contato mais eficaz 
com os clientes e uma maior contribuição para 
a sustentabilidade das empresas do Grupo. A 
digitalização destes processos oferece ainda 
várias possibilidade de integração nos sistemas 
de gestão documental e tratamento de dados de 
forma expedita.

59%
do papel de escritório 

utilizado nas 
instalações do Grupo 

em 2018 foi de origem 
reciclada e certificada.

+40 000
documentos 

impressos para 
clientes externos e 

intra-grupo

Em 2018, foram 
utilizadas menos 7 
toneladas de papel 

que em 2017 
O consumo reduziu

38%
17%

da documentação foi 
recebida por email

301-02

IV. 
Media Capital



60 Relatório de Sustentabilidade Media Capital 2018

Na vertente de promoção da redução de consumo 
de plásticos e diminuição da produção de resíduos 
nas instalações do Grupo, do Movimento Juntos 
Pelo Ambiente, foram implementadas medidas 
de:

• Substituição das garrafas de água de plástico 
existentes nas salas de reunião, por garrafas 
de vidro e copos de papel. 

• Oferta de garrafas de água personalizadas 
a cada colaborador, de forma a promover a 
utilização de garrafas de água reutilizáveis, em 
substituição dos copos  e garrafas de plástico.

Eliminação copos e garrafas plástico 

Principais materiais utilizados nas atividades do 
Grupo Media Capital

A atividade de produção de cenários da EPC, afigura-
se como a mais intensiva no consumo de materiais, 
trabalhando e transformando matérias primas nos 
mais diversos elementos que todos os dias vemos 
na televisão.
A par do consumo de papel, as madeiras, os materiais 
ferrosos e de arquivo constituem os principais 
consumíveis do Grupo. 

Na atividade da EPC a reutilização de recursos 
faz parte do quotidiano:

• Reutilização de materiais como madeiras, 
estruturas metálicas e painéis na construção 
de cenários 

• Reutilização de adereços e elementos 
cenográficos durante as várias produção.

• Utilização e reutilização de elementos 
cenográficos multiusos, construídos na Quinta 
dos Melos (fora dos estúdios), que permitem 
otimizar as gravações, reduzir custos e o 
consumo de recursos humanos e energéticos 
da sua produção.

301-02 | 301-01 

Materiais renováveis

Consumo 2018

EPC
Madeiras 55 000 kg

Papel para cenários 1 050 kg

Media Capital 
Serviços

Papel de escritório 11 368 kg

Materiais não renováveis

EPC

Alumínios 30 000 kg

Tintas 6 600 litros

Plásticos 280 000 kg

Colas 900 litros

Ferro 63 000 kg

Derivados Madeira 250 000 kg

EMAV
Cassetes 7 510 unidades

DVD's 360 unidades

IV. 
Media Capital
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O consumo total de água pelo Grupo apresentou 
uma subida de 2% face ao ano anterior, resultando 
em 18 758 m3, provenientes da rede pública de 
abastecimento. No entanto, face ao crescimento da 
atividade do Grupo, houve um ligeiro decréscimo 
no que diz respeito ao consumo específico. 
Atualmente cada colaborador do Grupo é 
responsável pelo consumo de cerca de 48 litros de 
água.

Como principal produtora de resíduos da Media 
Capital, a EPC implementou as seguintes ações de 
promoção da adequada gestão de resíduos:

• Reciclagem de 100% das águas provenientes 
das lavagens de resíduos de pinturas;

• Recolha e reciclagem de solventes;
• Separação e envio para empresa de tratamento 

de resíduos das embalagens dos produtos 
utilizados na pintura

Em 2018, não existiram casos de incumprimento 
das leis ou regulamentos ambientais.

4.1.2 Água

Fluxo de produção e destino de 
resíduos (t)

4.1.3 Resíduos

IV. 
Media Capital



62 Relatório de Sustentabilidade Media Capital 2018

IV. 
Media Capital

Numa altura em que o tema da eficiência energética 
tem ganho cada vez mais destaque, estando a nível 
nacional e comunitário no topo das prioridades 
dos planos de ação para o setor da energia e clima, 
devido não só à mudança inevitável do paradigma 
energético, ao contributo para as alterações 
climáticas, bem como aos custos inerentes à 
utilização de energia, o Grupo Media Capital tem-se 
focado na realização de um amplo leque de ações 
de melhoria na gestão e consumo de energia. O 
atual sistema de gestão energética do Grupo atua 
em 3 frentes complementares: 
• Racionalizar o consumo – Realização de 

operações de consumo intensivo nos períodos 
de maior produção de energia, com tarifas mais 
económicas.

• Validar a qualidade energética – Emissão 
de alertas automáticos no sistema sempre 
que os parâmetros de qualidade ultrapassam 
uma janela pré definida, numa rotina diária de 
supervisão de qualidade.

• Alertar para anomalias – Alertas automáticos 
de contacto aos responsáveis operacionais, 
sempre que se verificam indisponibilidades ou 
anomalias, o que permite a sua intervenção 
imediata.

4.2.1 Eficiência Energética

4.2

Energia e 
alterações 
climáticas

12%
redução no 
consumo de 
eletricidade

Redução do 
consumo total de 

energia em

9%

A nível de eficiência, para 2019 estão previstas as 
seguintes ações:

• Projeto de arquitetura bioclimática para 
controlo térmico dos edifícios

• Certificação do Sistema de Gestão Energética: 
Pré-registo para certificação energética

####

302-01 | 302-04 | 305-05 

Tanto nas instalações do Grupo em Queluz, como 
na Quinta dos Melos (Plural), foram implementadas 
em 2018 medidas de eficiência energética, não 
só de natureza tecnológica e operacional, mas 
também de sensibilização para a alteração de 
comportamentos.
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IV. 
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302-04 | 305-01 | 305-02 | 305-03 | 305-05

Projeto de construção de parques de painéis 
fotovoltaicos na sede e na Plural:

• 938 kWp de potência instalada

• +5000m2 de painéis

• Produção estimada de aprox. 
 1500MWh no 1º ano

A Media Capital reconhece o impacto causado pelas 
suas emissões de gases com efeito de estufa para 
a atmosfera e pretende ser um agente potenciador 
do combate às alterações climáticas. Assim, 
temos continuado a calcular as nossas emissões 
de GEE de acordo com as linhas orientadoras de 
referenciais internacionais, como o WBCSD GHG 
Protocol – Corporate Standard, para as emissões 
diretas (âmbito 1) e emissões indiretas do consumo 
de energia (âmbito 2). Em 2018, foram também 
estimadas as emissões indiretas associadas à 
cadeia de valor (âmbito 3) para as deslocações de 
colaboradores em veículos de terceiros (viagens 
de comboio e avião) e as emissões decorrentes da 
aquisição de papel de escritório. 

A Media Capital tem planeadas iniciativas de 
mitigação das alterações climáticas focando-se na 
produção de energia renovável solar fotovoltaica 
e térmica, bem como na promoção da mobilidade 
sustentável dos seus colaboradores.

4.2.2 Emissões de gases com  
   efeito de estufa

Estimativa de 
redução de 

emissões em + de 
200 tCO2e/ano 

(6%-8% do total de 
emissões âmbito 2 

do Grupo)

Para 2019 estão planeadas medidas de promoção 
da mobilidade sustentável nas deslocações casa 
trabalho dos colaboradores. Será lançado um 
inquérito de avaliação da viabilidade de:

• Implementação de um programa de 
mobilidade partilhada interno (car sharing)

• Criação de um parque de estacionamento de 
bicicletas em Queluz de Baixo

• Instalação de espaços de carregamento para 
veículos elétricos

Na Plural destacam-se:
• Upgrade térmico e energético dos estúdios 
• Modernização do equipamento de gravação e 

otimização dos sistemas de iluminação
• Adoção de equipamentos mais leves e ágeis, 

com níveis de consumo energético muito 
inferiores

No espaço sede da Media Capital em Queluz:
• Alteração de luminárias e instalação de 

equipamentos em LED

• Instalação de sistemas de domótica e colocação 
de sensores de presença

 
• Colocação de isolamentos térmicos em 

espaços com maiores perdas, como janelas e 
estúdios
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Em 2018,  as emissões diretas ( âmbito 1 - 
associadas ao consumo de combustíveis da 
frota e infraestruturas, e às recargas de gases de 
refrigeração) do Grupo Media Capital diminuíram 
em 5%. Já as emissões associadas ao consumo 
de eletricidade (âmbito 2 – market-based) 
aumentaram em 14% apesar da redução verificada 
no consumo total de eletricidade. Isto deve-se 
ao aumento significativo do fator de emissão da 

energia adquirida ao fornecedor. Pelo primeiro 
ano e num esforço de compreender melhor o 
impacto das nossas escolhas de cadeia de valor 
nas emissões, foram estimadas as emissões 
de âmbito 3 para algumas das categorias mais 
relevantes na atividade do Grupo. A aquisição de 
papel representa a componente mais significativa 
destas emissões, seguida das viagens de avião e 
por fim das viagens de comboio.

IV. 
Media Capital
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As emissões de carbono no planeta atingiram um 
máximo histórico este ano. 2018 foi um dos 4 anos 
mais quentes desde que há registo.

Há cada vez menos tempo para travar as 
consequências mais graves das alterações climáticas. 
Será este um mundo já fora de tempo? A TVI põe à 
prova dos factos as previsões que há 10 anos tem 
vindo a apresentar em dois documentários sobre o 
aquecimento global. 

A Conclusão: a realidade já está a ultrapassar os 
cenários que se previam para 2050. Reportagem de 
Isabel Loução Santos em vários pontos do globo.

Reportagem TVI: Fora de Tempo

IV. 
Media Capital

305-04 

https://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t5e33
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“Nesta era global 
e digital, queremos 
ser o Grupo que inova 
pela criatividade, que 
valoriza a  qualidade 
humana e que 
incita a uma maior 
responsabilidade cívica 
na sociedade.”

V. 
Media Capital

INOVAR NO DIGITAL

5.1 - Presença digital e interatividade

 5.1.1 - Conteúdos digitais e redes   
   sociais
 5.1.2 - Interatividade multi plataformas

5.2 - Tecnologia de futuro

 5.2.1 - Aposta tecnológica

 5.2.2 - Rádios digitais

V.
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Inovar no 
Digital

“Acreditamos 
que o meio 
online potencia 
a proximidade e 
participação de 
quem já nos vê na 
televisão e ouve na 
rádio”

V. 
Media Capital

A aposta na área digital passa muito pela ligação 
frequente ao meio online, convivendo nele como 
cidadãos do mundo, contactando com familiares, 
amigos e com as marcas que gostamos e seguimos. 
São estas as características que fazem com que a 
presença do GMC neste meio seja determinante 
para ampliar os elos às marcas do Grupo e o aumento 
do alcance dos seus conteúdos. Isto permite que os 
mesmos sejam mais vistos (e revistos), potenciando 
a sua difusão e a adesão dos espetadores, ouvintes 
e internautas. Desde as rádios digitais à inteligência 
artificial, a Media Capital Digital (MCD) tem estado 
continuamente a inovar e a crescer.

• Crescimento de 4,5% em visitas, 2,5% 
em pageviews e 2% em vídeos vistos, 
versus 2018. 

• Manter eixo da inovação com o 
lançamento do projeto L.I.A. com 
TVI24.

• Melhorias em UX e UI no TVI Player, 
website e App.

• Manutenção da liderança face à 
concorrência quer em tráfego, quer 
em interações e engagement nas redes 
sociais.

• Redução da distância em audiência 
online dos projetos de informação, 
desporto e automóvel para com a 
concorrência direta.

Objetivos e metas 2019

+200
MILHÕES

de visualizações 
de vídeos

+390
MILHÕES
de visitas aos 

sites MCD

+5
MILHÕES

de seguidores em 
Redes Sociais

G4-M2

Ricardo Tomé
Diretor coodernador Media Capital Digital
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V. 
Media Capital

5.1.1   Conteúdos digitais e  
     redes sociais

5.1

Presença 
digital e 
interatividade

A atividade da Media Capital Digital, assenta na 
Estratégia 2.0, que se foca na rentabilização dos 
ativos intangíveis ligados à propriedade intelectual 
do Grupo. Através da criação de estratégias de 
ativação dos conteúdos de antena, prolongamos e 
maximizamos a cadeia de valor para além dos meios 
lineares, procurando criar mais valor para o Grupo.

2008 

2016

2018

A TVI É TOP NO 
DIGITAL  -  Recebe 

a sua melhor marca 
no ranking nacional 

digital (NETAUDIENCE), 
alcançando mais de

2 milhões
de utilizadores

Primeiro 
contato com 
redes sociais   

Maisfutebol no
twitter

TVI 24 chega 
aos 300 mil fãs 
e Maisfutebol 
aos 200 mil fãs 

no        

TVI é o 
primeiro canal 
generalista a 

conquistar 1M 
de fãs no

“O Melhor Post de 
Sempre da TVI”: o 

"haka" feito à seleção 
no Terreiro do Paço, 

antes do jogo do final 
do Europeu de Futebol 
de 2016, trouxe 

mais 1.550 
seguidores no

“O Melhor Post de 
Sempre da TVI24”, 

do vídeo da chegada 
do avião da seleção 

portuguesa de futebol, 
depois de conquistar 

o Europeu 2016 
deu mais 5 000 
seguidores no

TVI está 
agora no 
Youtube

Selfie no 
Facebook e no 

Instagram

Maisfutebol 
está agora 

também no 

A TVI torna-se na 
primeira marca 

portuguesa 
com 1 M de 

seguidores no 

Primeiras 
adesões ao 
Instagram 

Primeiras 
adesões ao
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5.1.2   Interatividade multi            
     plataformas

É através das nossas parcerias criativas, que 
conseguimos ampliar a nossa atividade e relação 
de proximidade com o público, como:

É inegável que a 
transformação digital 
em curso em todos os 
setores afeta também 
os Media, pelo que 
esta atividade tem 

permitido servir igualmente para confrontar, 
provocar, instigar outras áreas da empresa a 
pensar diferente.

“Temos de repensar 
como deve ser 
feita a abordagem 
num ecossistema 
já não linear, mas 

multiplataforma.”Ricardo Tomé, 
Diretor coodernador MCD

V. 
Media Capital

Multicast de sinal em direto - Onlive

Na área da inovação multicast de sinal em direto, 
insere-se o projeto “Onlive”, que desenvolveu a 
capacidade de publicar vídeo em direto nos vários 
sites MCD, para além do streaming dos canais lineares 
do Grupo. A ferramenta desenvolvida permitiu 
tirar partido do sinal de várias fontes e transmitir 
inúmeros eventos em direto nos vários sites. As 
fontes principais para estas transmissões podem 
ser os meios destacados para cobrir eventos que, 
são emitidos parcialmente nos canais lineares e que 
podem ser transmitidos na íntegra nas plataformas 
digitais (conferências de imprensa, debates 
parlamentares, etc), os sinais satélite das agências 
internacionais que disponibilizam vídeo em direto 
de eventos ou acontecimentos internacionais ou o 
sinal de algum equipamento móvel (pc, smartphone 
ou tablet).
 
A implementação deste projeto consistiu na criação 
de uma ferramenta, desenhada e desenvolvida 
pela equipa técnica da MCD, que permite à 
redação visualizar e publicar vários streams live 
autonomamente. Adicionalmente à publicação 
nas plataformas MCD, a ferramenta desenvolvida 
permite ainda a publicação no Facebook e YouTube.

Numa segunda vertente,  esta estratégia pretende 
amplificar o alcance da comunicação e interatividade 
das marcas e produtos de antena, proporcionando 
melhores experiências aos espetadores e ouvintes, 
bem como potenciando a fidelização à marca e 
maior tempo de visualização e escuta. Por fim, 
pretendemos ser um polo dinamizador da cultura 
digital, proporcionando e instigando a inovação.

http://familia3emeio.blogspot.com/
https://www.capazes.pt/
http://www.eumae.pt/
http://cabaredogoucha.pt/
http://jessyjames.pt/
https://blueolive.org/
https://nit.pt/
https://uptokids.pt/
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V. 
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A TVI foi premiada na Categoria de Inovação em 
Realidade Aumentada nos Prémios de Inovação 
da HP Portugal.

A HP Portugal considerou as soluções gráficas de 
realidade aumentada desenvolvidas no âmbito 
da mudança da última linha gráfica da TVI e 
TVI24 como sendo  altamente diferenciadoras no 
panorama audiovisual português.

app puderam receber mensagens dinâmicas do 
bot d’A Voz, contextualizadas consoante tema e 
vocabulário apresentado na troca de mensagens. 

A app obteve, de imediato, aceitação por vários 
órgãos de comunicação social, obtendo 4 vezes 
mais menções que as edições anteriores. O feedback 
dos utilizadores aos conceitos e aplicação dos 
mesmos foram muito positivos, com especial foco 
para o reconhecimento facial e a presença ‘quase’ 
real d’A Voz, o que atribuiu mais humor ao uso da 
app. Em termos quantitativos, a utilização diária 
da app aumentou duas vezes relativamente às 
edições anteriores e o número de conteúdos vistos 
por sessão aumentou quatro vezes. Esta iniciativa 
permitiu igualmente mais oportunidades de 
monetização da app, rentabilizando o investimento 
inicial.

Na sua entrada no continente Europeu, o The 
Weather Channel, marca que agora pertence à 
IBM, procurou um parceiro para se implementar 
localmente. Em Portugal o parceiro escolhido foi 
o Grupo Media Capital. A parceria procura trazer 
formas inovadoras de mostrar a informação 
sobre o clima às populações, sensibilizando-
as para o impacto que este tem na nossa vida 
quotidiana, na tomada de decisões. É dessa forma 
que o trabalho tem sido desenvolvido, com um 
website em língua portuguesa que alerta para 
o Tempo nos seus variados parâmetros como a 
temperatura, os índices UV, a condição das marés, 
pólens e vários outros.

Inteligência artificial no Grupo Media Capital

Após 17 anos de reality-shows em Portugal, nos quais 
a TVI sempre inovou, a 7.ª edição do “Secret Story” 
recheava-se já de uma novidade: o apresentador, 
que seria desta vez Manuel Luís Goucha. Através 
de análise ao programa, dois pontos suscitaram 
melhorias: a participação nos diretos e os acessos 
à app mobile. 

A solução do primeiro eixo apresentou-se imediata – 
inteligência artificial com machine learning, baseada 
em tecnologia de reconhecimento facial, que 
permitia fazer um scan dos rostos dos concorrentes, 
para que os espetadores pudessem ver a emissão em 
direto na app e em tempo-real esta detetasse quem 
está no ecrã, lançando automaticamente a poll 
para participação dos espetadores num grafismo 
apelativo e sem perturbar o visionamento. Para 
resolver o segundo ponto, uma das ideias versou 
a figura mais proeminente do formato – “A VOZ”, 
criando-se um bot omnipresente em toda a App, 
desde a instalação e registo na mesma, passando 
pelas várias secções e com especial incidência nos 
fóruns, onde os mais de 300 000 utilizadores da 

https://tvi.iol.pt/
https://tvi24.iol.pt/
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Nascida em abril de 2017, a SELFIE é um magazine 
social em formato digital que tem como objetivo 
mostrar a vida, dentro e fora do ecrã, das caras que 
tão bem conhece. 

Em apenas um ano e meio de existência, e depois 
do enorme sucesso online, a SELFIE chegou, 
também, ao pequeno ecrã, sendo o primeiro site 
social a migrar do digital para a televisão, num 
verdadeiro case study. O programa TV tem duas 
janelas, uma semanal, à tarde, na TVI, e outra diária 
durante a semana no canal TVI FICÇÃO. Olhando 
para o panorama nacional, no que toca à imprensa 
dita "cor-de-rosa", a SELFIE veio contrariar a 
tendência e entrou diretamente para o TOP 3 das 
publicações digitais de referência na área.

O TVI Player é um projeto de referência no 
consumo de conteúdos e programas em 
ambiente digital a nível nacional, continuando 
a registar crescimento sustentado e sendo o 
único a fornecer conteúdos adaptados para 
mobile. Desde a sua criação que o projeto já foi 
reconhecido e premiado diversas vezes. Esta 
plataforma digital permite ao utilizador aceder 
aos conteúdos emitidos pela TVI em direto ou 
já passados online. Para além dos conteúdos 
emitidos pela TVI também existe programação 
exclusiva da plataforma, programas inéditos e 
estreias exclusivas.

Selfie vence o prémio Meios & Publicidade – 
Inovação 2018.

Pelo melhor lançamento do ano em projeto 
digital.

https://selfie.iol.pt/
https://tviplayer.iol.pt/
https://selfie.iol.pt/
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A plataforma Nónio, de registo/login transversal 
aos seis grupos principais de media em Portugal 
– Cofina, Globalmedia, Impresa, Media Capital, 
Público e Renascença, viu em 2018 alguns 
desenvolvimentos:

• Estabilidade de login em setenta sites e 
apps dos seis grupos de media atingida em 
novembro de 2018.

• Lançamento da campanha de awareness e 
call to action em todos os meios, para além 
da definição da data de fecho de conteúdo a 
utilizadores registados até janeiro de 2019.

Monetização em várias apps MCD

A MCD foi a primeira empresa na área dos Media 
& Telecomunicações a oferecer ao público uma 
solução integrada, all-in-one, de pagamentos 
móveis. Esta solução permite o utilizador efetuar 
pagamentos de 6 formas diferentes: in-app purchase 
Google, in-app puschase iOS, MB, carrier billing, 
premium SMS e Paypal.

Aproveitando a interatividade das suas apps para 
programas de TV, foram desenvolvidas estas 
soluções recorrendo a recursos internos, aos 
parceiros na área de pagamentos móveis e apps 
nativas, procurando maximizar a experiência 
interativa (i.e votações em direto), acesso a 
conteúdos (pagamento de subscrições de canais 
tv) sem prejudicar a experiência do utilizador, antes 
maximizando-a.

V. 
Media Capital

O desenvolvimento e a inovação na área digital 
são, cada vez mais, uma forte aposta do Grupo 
Media Capital. Foi com este objetivo que em 2018 
a MCD participou do concurso Google DNI, da 
Google, para a obtenção de financiamento para 
inovação no digital.

O projeto apresentado no concurso foi o “LIA” - 
Live Interactive Agent, que consiste na criação de 
uma plataforma inteligente destinada a aumentar 
e melhorar o vídeo em direto no site e app TVI24. 
Com este projeto o GMC venceu o concurso, que 
reconheceu as suas caraterísticas de inovação no 
âmbito do jornalismo digital. 
 
O LIA baseia-se na melhoria da capacidade de 
realizar vídeo em direto, utilizando os smartphones 
dos jornalistas em campo. Isto é conseguido através 
do desenvolvimento de uma app mobile, específica 
para a transmissão em direto e recurso a outras 
fontes de vídeo, mas adicionando capacidades de 
interatividade com os utilizadores e implementando 
um sistema de notificações baseado em Inteligência 
Artificial, ser capaz de notificar os utilizadores nos 
momentos mais relevantes e notificar a audiência 
de forma segmentada, alcançando aqueles com 
interesse potencial no tema. 

O projeto vai disponibilizar estatísticas em tempo-
real, assim como dados de navegação e preferências 
dos utilizadores, para alimentar o algoritmo de IA e 
fornecer informação relevante, contribuindo para a 
melhoria da adesão e retenção de utilizadores.

5.2.1   Aposta tecnológica

5.2

Tecnologia 
de futuro

https://nonio.net/
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As plataformas digitais possibilitam que as novas 
estações cheguem onde “o FM da M80 e da Smooth 
não chega”. O streaming permite a escuta da Rádio 
através da rede internet (ie. desktop, laptop) ou 
através de rede mobile (ie. telemóvel, tablet), para 
além de também permitir a segmentação dos 
conteúdos emitidos em FM e a seleção dos mesmos.

As rádios digitais não são canais de música e não 
resultam de uma playlist aleatória confinada a 
um algoritmo. Elas são o prolongamento nas 
plataformas digitais de uma relação feliz entre 
“a nossa música”, “as nossas marcas” e “o nosso 
público”. São rádios de curadoria, feitas por equipas 
especializadas, que selecionam as músicas uma por 
uma e garantem que todos os sucessos, são bem 
misturados e acertam nas preferências do auditório.

A inovação tem estado sempre presente na 
estratégia de desenvolvimento do negócio digital 
do GMC, tendo já sido criados projetos de integração 
de inteligência artificial. 

5.2.2   Rádios digitais 45,2%
das pessoas já 

ouvem música pela 
Internet 

17%
das pessoas já 
ouvem rádio 
pela Internet

14
 rádios 

digitais MCR 
lançadas em 

2018

V. 
Media Capital

G4-M4

“A rádio 
continua a 
adaptar-se às 
mudanças na vida 
das pessoas”

“Ela procura sempre estar onde está o seu auditório 
potencial. Por isso as novas rádios digitais estão agora 
presentes no computador, no telemóvel e no tablet. 
Estas novas plataformas permitem também mostrar 
toda a riqueza e diversidade de cada um dos clusters 
musicais, mantendo intactos os valores e a identidade 
de cada marca.”  
Miguel Cruz - Diretor de programas M80

http://m80.iol.pt/player/M80-80
http://m80.iol.pt/player/M80-90
http://m80.iol.pt/player/M80-60
http://m80.iol.pt/player/M80-70
http://smoothfm.iol.pt/player/SMOOTHSOUL
http://m80.iol.pt/player/M80-POP
http://smoothfm.iol.pt/player/SMOOTHBLUES
http://smoothfm.iol.pt/player/SMOOTHBOSSA
http://m80.iol.pt/player/M80-BALLADS
http://m80.iol.pt/player/M80-INDIE
http://m80.iol.pt/player/M80-PORTUGAL
http://m80.iol.pt/player/M80-DANCE
http://m80.iol.pt/player/M80-SOUL
http://m80.iol.pt/player/M80-ROCK
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VI. 
Media Capital

6

Sobre o
Relatório

Conteúdo

O relatório de sustentabilidade da Media Capital 
2018 constituí a segunda divulgação pública de um 
relato de sustentabilidade do Grupo Media Capital, 
constituindo simultaneamente a demonstração 
não financeira consolidada do Grupo Media Capital 
relativa ao ano de 2018, no formato de relatório 
separado, dando assim resposta ao artigo 508º G do 
Código das Sociedades Comerciais. Resulta de um 
processo de reflexão interna sobre os tópicos mais 
relevantes para o negócio do Grupo e para as suas 
partes interessadas realizado em 2017 e atualizado 
com a informação da atividade desenvolvida em 
2018. A divulgação de informação foi feita de 
acordo com a Norma Global Reporting Initiative 
2016 (GRI Reporting Standards) e com base no 
suplemento setorial Media da versão G4, para 
uma opção “de acordo - essencial”. A informação 
constante neste relatório é complementada pela 
leitura do Relatório & Contas 2018 e pelo Relatório 
de Governo de Sociedade. Pretende-se desta forma 
acompanhar as melhores práticas e tendências de 
evolução do reporte, incluindo a Diretiva 2014/95/
UE sobre divulgação de informações não financeiras 
e de informações sobre diversidade por parte de 
certas grandes empresas e grupos, transposta 
para a legislação nacional através do Decreto-Lei  
n.º 89/2017 de 28 de julho.

Âmbito e perímetro

Este relatório apresenta o desempenho do Grupo 
e subsequentemente engloba todas as suas 
empresas (ver capítulo I. Grupo Media Capital), 
incluindo assim no âmbito de reporte a totalidade 
das atividades desenvolvidas pelo Grupo. Para 
efeitos do relatório considera-se que a região onde 
se localizam as operações do Grupo corresponde a 
Portugal. Os dados reportados no relatório referem-
se à atividade do ano de 2018, no entanto, são por 

vezes reportados dados a partir do ano base 2015 
e realizadas comparações de evolução face a 2017. 
Está prevista a atualização da informação e do 
desempenho de sustentabilidade do Grupo para 
2019, a ser publicada em 2020. O presente relatório 
não foi submetido a verificação externa por uma 
entidade independente.

Desenvolvimentos futuros

A Media Capital pretende durante o ano de 2019 
realizar a revisão dos temas mais relevantes 
para a organização através da realização de uma 
consulta  a stakeholders internos e externos. Esse  
levantamento será a base para a definição de uma 
estratégia e modelo de governo de sustentabilidade, 
alinhada com a estratégia de negócio do Grupo 
para o próximo triénio. Neste elemento de relato 
é apenas realizado o mapeamento do contributo 
do Grupo Media Capital para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
Durante o ano de 2019 o desenvolvimento da 
estratégia de sustentabilidade irá definir a sua 
abordagem, e constituir uma base de indicadores- 
chave para a prossecução dos objetivos e metas dos 
seus contributos para a concretização da Agenda 
2030 das Nações Unidas.
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7

Tabela GRI

VII. 
Media Capital

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

Objetivos de desenvolvimento sustentável
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VII. 
Media Capital

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos



78 Relatório de Sustentabilidade Media Capital 2018

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

VII. 
Media Capital



79Relatório de Sustentabilidade Media Capital 2018

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

VII. 
Media Capital
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GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

VII. 
Media Capital
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GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

GRI 
Standard

Descrição Capítulo Relatório pag.
Decreto – Lei nº 
89/2017 de 28 de 
julho

ODS

Conteúdos 
Gerais

GRI 102 -Divulgações gerais

Modelo empresarial/ 
Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

Perfil Organizaconal

102-01 Nome da organização 1 - Grupo Media Capital 8
102-02 Principais produtos e serviços 1 - Grupo Media Capital 7
102-03 Localização da sede da organização 7 - Sobre o Relatório 74

102-04 Número de países em que a organização opera e localização das 
principais operações

1 - Grupo Media Capital 10 e 11

102-05 Tipo e natureza legal de propriedade 1 - Grupo Media Capital 8
102-06 Mercados servidos 1 - Grupo Media Capital 10 e 11
102-07 Dimensão da organização 1 - Grupo Media Capital 6 e 7

102-08 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de 
trabalho, género e região.

3 - Valorizar as Pessoas 45 e 46

102-09 Cadeia de fornecedores da organização 1 - Grupo Media Capital 9

102-10 Principais alterações ocorridas durante o período abrangido pelo 
relatório

1 - Grupo Media Capital 14

102-11 Abordagem ao princípio da precaução 1 - Grupo Media Capital 14

102-12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a 
organização subscreve ou defende.

1 - Grupo Media Capital 9, 13 e 14 17

102-13 Participação significativa em associações (tais como associações 
industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais

1 - Grupo Media Capital 9 17

Estratégia

102-14 Mensagem da CEO 1 - Grupo Media Capital 5
Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização

1 - Grupo Media Capital 12, 13 e 14

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16

Governance

102-18
Estrutura de governo da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado

1 - Grupo Media Capital 12
Modelo empresarial
Modelo de gestão

Envolvimento com stakeholders
102-40 Lista de grupos de stakeholders da organização 1 - Grupo Media Capital 15

102-41 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva

3 - Valorizar as Pessoas 47

102-42 Base para identificação e seleção de stakeholders 1 - Grupo Media Capital 14

102-43 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a 
frequência do envolvimento por tipo e por grupo

1 - Grupo Media Capital 14

102-44
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders 
como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas 
pela organização no tratamento das mesmas

1 - Grupo Media Capital 14, 16 e 17

Prática de reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não cobertas pelo relatório

1 - Grupo Media Capital 8

102-46 Definição de conteúdo e limites do relatório 6 - Sobre o Relatório 75
102-47 Lista dos temas materiais 1 - Grupo Media Capital 16 e 17

102-48
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações

6 - Sobre o Relatório 75

102-49 Alterações significativas no reporte de sustentabilidade 1 - Grupo Media Capital 14

102-50 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório 6 - Sobre o Relatório 74

102-51 Data do último relatório publicado 6 - Sobre o Relatório 74
102-52 Ciclo de publicação de relatórios 6 - Sobre o Relatório 74

102-53 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 6 - Sobre o Relatório 74

102-54 Referência à utilização dos Standards GRI 6 - Sobre o Relatório 74
102-55 Índice GRI 7 - Tabelas 76 - 81

102-56 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter 
o relatório a uma verificação externa

6 - Sobre o Relatório 75

GRI 103 - Abordagens de gestão

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa e processos 
de deligência devida 
aplicados

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 21, 27, 
32, 33, 35, 

38

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 3 - Valorizar as Pessoas
46, 48, 49, 
50, 51, 52

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 4 - Proteger o Planeta
58, 59, 62, 

63
Questões ambientais 12, 13, 7

103-01 Explicação do tema material e dos seus limites 5 - Inovar no Digital 67-69, 73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-02 Componentes da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20-27, 27-
32, 32-35, 35

38, 38-43

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas
46-48, 48-

49, 40-50, 50
52, 52-55

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-02 Componentes da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 58-61, 62-65

Descrição das 
políticas seguidas pela 
empresa
Questões ambientais

12, 13, 7

103-02 Componentes da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67-71, 72-73
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

103-03 Avaliação da abordagem de gestão
2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 22, 25

Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno
Respeito dos direitos 
humanos

16, 4, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 3 - Valorizar as Pessoas 47

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

5, 8, 10

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 4 - Proteger o Planeta 57, 63 Questões ambientais 12, 13, 7

103-03 Avaliação da abordagem de gestão 5 - Inovar no Digital 67
Investigação, 
desenvolvimento e 
inovação 

9

Conteúdos específicos

GRI 200 - Divulgações económicas

Resultados das 
políticas e 
indicadores-chave 
relevantes

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído 7 - Tabelas 81 8

201-04 Apoio financeiro significativo recebido do Estado
2 - Criar Qualidade com 
Ética

35-36, 82

202-01 Variação da Proporção do Salário mais baixo comparado ao Salário 
mínimo local, por género, em unidades operacionais importantes

7 - Tabelas 82 5, 8

202-02 Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade 
Local em Unidade Operacionais Importantes

7 - Tabelas 82

203-02 Impactes económicos indiretos significativos, incluindo a sua 
extensão

2 - Criar Qualidade com 
Ética

19-26, 30-
31, 43

8, 17

204-01 Proporção de Desepesas com Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2 - Criar Qualidade com 
Ética

21, 82 12

205-01 Operações submetidas a avaliação por risco relacionado à corrupção 1 - Grupo Media Capital 13
Combate à corrupção, 
e tentativas de 
suborno

16

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 1 - Grupo Media Capital 13 16

206-01 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust 
e práticas de monopólio, bem como os seus resultados

1 - Grupo Media Capital 13 16

GRI 300 - Divulgações ambientais

301-01 Matéria-primas utilizadas por peso ou por volume 4 - Proteger o Planeta 60, 87 12

301-02 Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem 4 - Proteger o Planeta 59 12

302-01 Consumo de Energia dentro da Organização 4 - Proteger o Planeta 62, 86 7, 13
302-03 Intensidade Energética 7 - Tabelas 86 7, 13
302-04 Redução do consumo de energia 4 - Proteger o Planeta 62, 63 7, 13
303-01 Consumo total de água, por fonte 4 - Proteger o Planeta 61, 87 6
305-01 Emissões GEE Diretas (âmbito1) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-02 Emissões GEE Indiretas (âmbito2) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-03 Emissões GEE Indiretas (âmbito3) 4 - Proteger o Planeta 63-65, 86 13
305-04 Intensidade Carbónica 4 - Proteger o Planeta 65, 86 13
305-05 Iniciativas de redução de emissões GEE 4 - Proteger o Planeta 62, 65 13

306-02 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento 4 - Proteger o Planeta 61, 87 12

307-01 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais 4 - Proteger o Planeta 61 16
GRI 400 - Divulgações Sociais

401-01 Novas contratações e taxa de rotatividade 7 - Tabelas 84 8

401-02
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial, por 
região onde existe operação relevante

3 - Valorizar as Pessoas 48, 49 8

401-03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por 
género

3 - Valorizar as Pessoas 49, 85 8

403-02
Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por 
género. 

7 - Tabelas 85 3

403-03 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças 
graves

3 - Valorizar as Pessoas 48 3

404-01 Média de horas de formação anual por colaborador, género e 
categoria funcional

7 - Tabelas 85 4, 8

404-02 Programas para melhoria de competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição

3 - Valorizar as Pessoas 50 4, 8

404-03 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação 
de desempenho e aconselhamento no desenvolvimento de carreira.

3 - Valorizar as Pessoas 50, 51

405-01 Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores 3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 83 5, 8

405-02 Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao 
homens

3 - Valorizar as Pessoas 51, 52, 84 5, 8, 10

406-01 Número total de casos de discriminação registados e ações 
correctivas tomadas

3 - Valorizar as Pessoas 51

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

5, 8, 16

413-01
Percentagem de operações que implementaram planos de 
envolvimento com a comunidade local, avaliações de impacte e 
programas de desenvolvimento local. 

3 - Valorizar as Pessoas
21, 24-26, 52

55
11

417-01 Requisitos para informação e rotulagem dos produtos e serviços
2 - Criar Qualidade com 
Ética

32, 33

417-02
Incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

418-01 Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes e perda de informação do cliente.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

38
Respeito dos direitos 
humanos

16

419-01 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas sociais e 
económicas.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

37, 38

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos
Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores

16

GRI G4- Media  - Divulgações Setoriais específicas

G4-M2 Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de criação de 
valores / conteúdo.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 67 4

G4-M3 As medidas tomadas para garantir a qualidade, independência, 
pluralidade e criação de conteúdo diversificado

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 39-40 4

G4-M4
 Ações para melhorar o conteúdo de divulgação em relação à 
acessibilidade, proteção da saúde pública vulnerável e tomada de 
decisão informada.

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 24, 33, 
35, 73

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M5

Número e natureza de respostas obtidas relacionadas com a 
divulgação de conteúdos - incluído a proteção de dados de público 
vulneráveis e uma tomada de decisões informada e acessível, assim 
como processos par dar respostas à mesma

2 - Criar Qualidade com 
Ética

34

Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação
Respeito dos direitos 
humanos

10

G4-M6 Métodos para interagir com a audiência e resultados obtidos
2 - Criar Qualidade com 
Ética

34, 68

G4-M7 Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da literacia de 
Media nas audiências e os seus resultados

2 - Criar Qualidade com 
Ética

20, 27-32 4

Modelo empresarial

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação

Modelo empresarial
Definição das 
questões mais 
relevantes

Modelo empresarial
Definição de temas 
materiais
Principais riscos de 
sustentabilidade 
associados

Diversidade nos 
órgãos de governo
Questões sociais e 
relativas aos 

Questões ambientais

Questões sociais e 
relativas aos 
trabalhadores
Respeito dos direitos 
humanos

Indicadores económicos
201-1 - Valor económico direto gerado e distribuído 
202-2 - Proporção de Despesas com Fornecedores Locais em Unidades Operacionais Importantes
201-4 - Apoio financeiro significativo recebido do Estado 
202-1 - Política Remuneratória
202-2 - Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na Comunidade Local em Unidades 
Operacionais Importantes
102-7 - Dimensão da organização

VII. 
Media Capital

GRI
Valor Económico Direto 

Gerado e Distribuído
2015 2016 2017 2018

Variação 
2017/2018

Valor Económico Gerado                      174 386 236 €                      174 026 703 €                165 462 893 €                      181 808 742 € 10%

Volume de negócios 126 101 646 €                      132 286 643 €                      126 910 992 €                132 799 525 €                      5%

Outros rendimentos                          48 284 590 €                         41 740 060 €                   38 551 901 €                          49 009 217 € 27%

Valor Económico Distribuído                      158 008 575 €                      155 435 465 €                150 643 756 €                      168 729 292 € 12%

Custos Operacionais                            89 606 257 €                         87 374 103 €                   83 260 568 €                          99 471 443 € 19%

Salários e benefícios de 
Colaboradores

                         43 447 937 €                         44 112 835 €                   41 678 235 €                          41 540 253 € 0%

Distribuição de dividendos                          15 820 867 €                         16 057 504 €                   17 747 768 €                          18 593 000 € 5%

Pagamentos ao Estado                           9 018 123 €                           7 751 207 €                     7 904 604 €                           9 082 427 € 15%

Donativos e outros 
investimentos na comunidade

                             115 391 €                             139 816 €                         52 581 €                                42 169 € -20%

Valor Económico Acumulado                        16 377 661 €                       18 591 238 €                  14 819 137 €                        13 079 449 € -12%

Total ativos                      328 000 589 €                      315 079 041 €                301 244 357 €                      293 890 671 € -2%

Capital próprio                        136 034 084 €                       138 944 210 €                 141 441 736 €                        143 519 396 € 1%

Passivo                        191 966 505 €                       176 134 831 €                 159 802 621 €                        150 371 276 € -6%

Resultado operacional                          30 957 324 €                         33 285 172 €                   32 174 055 €                          33 612 820 € 4%

Resultado líquido                          17 300 015 €                         19 100 862 €                   19 787 029 €                          21 573 126 € 9%

201-1

102-7

Notas:
Rubricas incluídas em cada item de reporte e alinhamento com os valores reportados no R&C:

Volume de negócios: Prestações de serviços e vendas
Pagamentos ao estado: Impostos sobre o rendimento no presente exercício
Donativos: Contribuições monetárias para associações e instituições
Distribuição de dividendos: Pagamento de dividendos a acionistas, rubrica não incluída nas demonstrações de resultados apresentadas no R&C
Salarário e beneficios: Gastos com pessoal
Custos operacionais: Todos os restantes custos operacionais
Amortizações, depreciações e provisões não estão incluídas nos custos operacionais apresentados, de acordo com as diretrizes da Norma GRI 2016

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

Fonte de informação

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 

 Relatório e contas consolidado Grupo 
Media Capital, SGPS, S.A. 
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GRI 2015 2016 2017 2018

                            242 478 €                            238 572 €                       237 838 €                             187 759 € 

Bolsas de estágio - IEFP                                12 293 €                                      -   €                                -   €                                      -   € 

Apoio atividade Radiofónica                                  7 598 €                                    734 €                                -   €                                      -   € 

Financiamento SI - Inovação nº 
39666 do QREN

                             222 587 €                             237 838 €                        237 838 €                              187 759 € -21%

Apoio financeiro significativo 
recebido do Estado

201-4

Notas:
- A maior porção de financiamento recebido do Estado por parte da Media Capital está associada ao contrato de Concessão de Incentivos Financeiros no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação entre a Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal e IOL Negócios - Serviços de Internet, S.A. e Media Capital Digital, S.A., de 10-03-2014.
- O projeto financiado pelo QREN consistiu no desenvolvimento da plataforma Over-The-TOP ("OTT") do Grupo, o TVI Player. Esta plataforma permite o acesso aos conteúdos relevantes via internet com qualidade HD, a 
qualquer altura, em qualquer lugar. Associado ao OTT encontra-se um outro software, o BIGDATA, que funciona como um recurso no âmbito da injeção da publicidade segmentada no OTT e na criação de perfis de utilização. 

- No decurso do exercício de 2018 a empresa Media Capital Digital, S.A. ("MCD), apresentou uma candidatura ao Digital News Innovation Fund ("DNI") da Google. O projeto, denominado LIA - Live Interactive Agent. O projeto 
L.I.A. consiste em soluções de vídeo digital em direto para os jornalistas no terreno, uma plataforma de gestão de vídeos com funções interativas e um algoritmo único, criado por engenheiros portugueses, para gerir as 
audiências e melhor monetizar o conteúdo. Segundo a Media Capital, este projeto vai melhorar a experiência dos utilizadores nos websites  e apps,  trazendo também uma maior oferta de conteúdo.
O projeto foi aceite, tendo sido assinado contrato em 30-10-2018, o qual define as condições de atribuição do montante de 445 000€, destinado a comparticipar despesas elegíveis do projeto.

Variação 2017/2018

-21%

0%

0%

 Homens  Mulheres  Homens  Mulheres  Homens  Mulheres  Homens  Mulheres 

 Salário mais baixo praticado no 
Grupo Media Capital Portugal 
(euros) 

505 €                      505 €                      530 €                      530 €                      557 €                      557 €                      580 €                      580 €                      

 Salário mínimo nacional (euros) 505 €                      505 €                      530 €                      530 €                      557 €                      557 €                      580 €                      580 €                      

 Salário médio de entrada 1 280 €                   1 002 €                   1 157 €                   1 043 €                   1 008 €                   1 086 €                   1 044 €                   994 €                      

 Rácio do salário de entrada 
entre homens e mulheres (M/H) 

2015

0,78

 Política Remuneratória GRI

202-1

20182016

0,90 1,08 0,95

2017

GRI
Proporção de Membros da Alta Direção 
Contratados na Comunidade Local em 

Unidade Operacionais Importantes
2015 2016 2017 2018

202-2
Percentagem de gestores de topo com 
origem em Portugal

77% 77% 77% 77%

GRI
Proporção de Desepesas com 

Fornecedores Locais em Unidades 
Operacionais Importantes

2015 2016 2017 2018

N.º total de Fornecedores 6510 6905 6002 5838
Percentagem de Desepesas com 
Fornecedores nacionais 85% 92% 93% 93%

Notas: Em 2018 foi efetuada uma atualização da base de dados mestre de terceiros, eliminando terceiros inativos. Esta operação provocou uma redução substancial nos fornecedores do Grupo a considerar, pelo que o 
valores de 2015 a 2017 foram recalculados, à luz destas alterações para efeitos de comparabilidade

204-1

Indicadores sociais
102-8 - Número total de colaboradores, discriminados por contrato de trabalho, género e região.
405-1 - Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores
405-2 - Rácio do salário base e remuneração das mulheres em relação ao homens
401-1 - Novas contratações e taxa de rotatividade
404-1 - Média de horas de formação anual por colaborador, género e categoria funcional
401-3 - Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por género
403-2 - Tipo e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos  
 relacionados com o trabalho, por região e por género. 
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Caracterização do capital humano

Diversidade e igualdade de género

GRI

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

652 494 1146 595 438 1033 616 442 1058 632 445 1077
Full time 56,8% 43,1% 99,9% 57,5% 42,4% 99,9% 58,1% 41,8% 99,9% 58,6% 41,3% 99,9%
Part time 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
Contratos sem termo 
(efetivos) 47,5% 33,0% 80,5% 50,9% 35,6% 86,5% 47,4% 33,8% 81,3% 46,8% 33,0% 79,8%

Contratos a termo certo 9,4% 10,1% 19,5% 6,7% 6,8% 13,5% 10,8% 7,9% 18,7% 11,9% 8,4% 20,2%

Freelance 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Flexível 1,0% 0,4% 1,4% 1,3% 0,5% 1,7% 1,1% 0,5% 1,6% 1,2% 0,3% 1,5%
Fixo 19,5% 16,2% 35,7% 20,7% 16,6% 37,3% 22,6% 16,6% 39,2% 17,8% 13,3% 31,1%
Isenção de horário 36,5% 26,4% 62,9% 35,6% 25,4% 61,0% 34,5% 24,7% 59,2% 39,6% 27,8% 67,4%
Entre os 18 e os 34 anos 11,8% 12,5% 24,3% 8,6% 9,4% 18,0% 10,6% 9,6% 20,2% 10,3% 8,8% 19,1%
Entre 35 e os 44 anos 29,2% 19,8% 49,0% 30,6% 19,8% 50,4% 28,4% 19,0% 47,4% 25,7% 17,4% 43,1%
Entre 45 e os 54 anos 12,3% 7,9% 20,2% 14,0% 10,4% 24,4% 14,2% 10,3% 24,5% 17,0% 11,9% 28,9%
Entre 55 e os 64 anos 3,2% 2,4% 5,7% 4,1% 2,6% 6,7% 4,7% 2,6% 7,3% 5,1% 3,0% 8,1%
Com mais de 65 anos 0,3% 0,4% 0,8% 0,3% 0,2% 0,5% 0,3% 0,3% 0,6% 0,6% 0,3% 0,8%
Até 1 ano 10,0% 8,5% 18,5% 6,5% 5,8% 12,3% 10,1% 7,3% 17,4% 11,2% 7,2% 18,5%
De 1 a 3 anos 1,3% 2,3% 3,6% 2,8% 2,5% 5,3% 3,6% 2,5% 6,0% 3,1% 2,5% 5,6%
De 3 a 8 anos 13,6% 9,2% 22,8% 11,2% 7,9% 19,2% 8,5% 6,6% 15,1% 4,5% 4,4% 8,8%
De 8 a 15 anos 18,8% 14,8% 33,7% 17,0% 13,6% 30,6% 15,5% 11,8% 27,3% 16,8% 12,1% 28,9%
Mais de 15 anos 13,1% 8,4% 21,5% 20,0% 12,6% 32,6% 20,5% 13,6% 34,1% 23,1% 15,1% 38,3%

Nacionalidades
Nº de diferentes 
nacionalidades 6 5 9 6 6 10 6 6 12 6 7 13

Colaboradores c/ 
deficiência

Nº de colaboradores c/ 
deficiência 6 6 12 5 6 11 5 6 11 6 9 15

102-41 Direito de associação
N.º de colaboradores 
Sindicalizados

Antiguidade

GRI 102-8

2016Ano

Tipo de horário

Faixa etária

2018
1077

61

Notas:  
- As percentagens apresentadas são calculadas sobre o numero total de colaboradores para o ano em questão
- Para efeitos do relatório Portugal corresponde a "Região". A totalidade das atividades do GMC é baseada em Portugal, pelo que não regista colaboradores com morada permanente no estrangeiro.
- Entende-se por por horário flexivel as pessoas que não têm IHT mas não cumprem horario fixo
- Os valores do nº de colaboradores e a sua respetiva distribuição difere do R&C da Média Capital, porque seguindo as recomendações da Norma GRI 2016, neste relatório os dados relativos aos 
colaboradores são extraídos à data do final do período de reporte. - - No R&C 2018 da Media Capital os valores divulgados representam a média anual de colaboradores que neste caso foram 1059 
em 2018.

Género

40 37 35

Tipo de trabalho

Tipo de contrato

2017

Total de colaboradores 1146 1033 1058
2015

Colaboradores por área de negócio 2017 2018

Televisão 44% 44%

Produção Audiovisual 29% 29%

Digital 4% 5%

Rádios 14% 14%

Serviços Partilhados 8% 8%

GRI
Variação 
2017/2018

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Total

652 494 1146 595 438 1033 616 442 1058 632 445 1077 2%

37 44 81 46 31 77 35 30 65 24 22 46 -29%

37 32 69 44 21 65 34 23 57 24 12 36 -37%

32 30 62 40 17 57 34 23 57 24 12 36 -37%

100,0% 72,7% 85,2% 95,7% 67,7% 84,4% 97,1% 76,7% 87,7% 100,0% 54,5% 78,3% -11%

86,5% 93,8% 89,9% 90,9% 81,0% 87,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0%

2018
Licença Parental

2015 2017

401-3

Notas: 
- Taxa de retorno é dada por: ( N.º de colaboradores que regressaram após a licença parental/N.º de colaboradores que usufruíram da licença parental)
- Taxa de retenção é dada por: (N.º de colaboradores que permaneceram mais de 12 meses na Organização após a licença parental / Nº de colaboradores que regressaram após licença parental no 
ano anterior)
- Para os valores de 2018 é demonstrada a situação atual, pelo que a grande maioria das pessoas que usufruíram de licença em 2018, só irão registar 12 meses após o regresso durante 2019.
- Assume-se, para efeitos de reporte das taxas, que a data de inicio da licença define o ano de reporte do indicador.

N.º de colaboradores que regressaram 
após a licença parental

Taxa de retenção 12 meses após 
licença

2016

Taxa de retorno após licença

N.º de colaboradores que 
permaneceram mais de 12 meses na 
Organização após a licença parental 

N.º de colaboradores com direito a 
licença parental no período

N.º de colaboradores que usufruíram 
da licença parental

VII. 
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GRI 2015 2016 2017 2018 Variação 2017/2018

Nº total de entradas 195 196 210 220 5%

Nº total de saídas 131 309 185 201 9%

Taxa de entrada 17% 19% 20% 20% 1%

Taxa de saída 11% 30% 17% 19% 1%

Taxa de rotatividade 6% -11% 2% 2% -1%

Mulheres 94 100 74 89 20%

Homens 101 96 136 131 -4%

Com menos de 30 anos 80 67 79 82 4%

Entre 30 e os 50 anos 109 117 122 126 3%

Com mais de 50 anos 6 12 9 12 33%

Mulheres 62 156 70 86 23%

Homens 69 153 115 115 0%

Com menos de 30 anos 43 81 48 59 23%

 77 203 123 129 5%

Com mais de 50 anos 11 25 14 13 -7%

Rotatividade

Total

Entradas

Género

401-1

Saídas

Notas: 
- Para efeitos do relatório Portugal corresponde a "Região". A totalidade das atividades do GMC é baseada em Portugal, pelo que não regista colaboradores com morada permanente no estrangeiro. 
- taxa de entrada=nº entradas/nº total colaboradores
- taxa de saída= nº saídas/nº total colaboradores
- taxa de rotatividade= taxa de entrada - taxa de saída 

Género

Idade

Idade

Rotatividade

GRI
Rácio da remuneração média entre Mulheres/Homens por categoria 
profissional

2015 2016 2017 2018 Variação 2017/2018

Pessoal directivo 1,40 1,30 1,21 1,27 5%

Quadros intermédios 0,95 0,85 0,91 0,89 -2%

Pessoal técnico 0,88 0,89 0,92 0,92 0%

Total 0,82 0,85 0,88 0,90 2%

Notas:
- Rácio calculado através de:
- Remuneração média das Mulheres por categoria profissional/Remuneração média dos Homens por categoria profissional,  para cada categoria e para cada ano.
- Total calculado por: Remuneração média do total das Mulheres do Grupo/Remuneração média do total dos Homens do Grupo.

405-2
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Licença parental

Formação

GRI Ano 2015 2016 2017 2018 Variação 2017/2018

Total 4,4 3,8 4,7 4,5 -4%

Feminino 2,8 2,7 7,3 5,3 -27%

Masculino 5,5 4,6 2,8 3,9 40%

Pessoal directivo 9,6 2,9 3,9 3,2 -18%

Quadros intermédios 18,1 6,6 15,1 13,0 -14%

Pessoal técnico qualificado 3,9 3,6 4,3 4,2 -2%

Média de horas de formação 4,7 3,7 4,7 4,5 -4%

404-1

Género

Categoria funcional

Média de horas de formação anual 
por colaborador

Média de horas de formação anual por colaborador

GRI
Variação 
2017/2018

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Total

652 494 1146 595 438 1033 616 442 1058 632 445 1077 2%

37 44 81 46 31 77 35 30 65 24 22 46 -29%

37 32 69 44 21 65 34 23 57 24 12 36 -37%

32 30 62 40 17 57 34 23 57 24 12 36 -37%

100,0% 72,7% 85,2% 95,7% 67,7% 84,4% 97,1% 76,7% 87,7% 100,0% 54,5% 78,3% -11%

86,5% 93,8% 89,9% 90,9% 81,0% 87,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0%

N.º de colaboradores que regressaram 
após a licença parental

Taxa de retenção 12 meses após 
licença

2016

Taxa de retorno após licença

N.º de colaboradores que 
permaneceram mais de 12 meses na 
Organização após a licença parental 

N.º de colaboradores com direito a 
licença parental no período

N.º de colaboradores que usufruíram 
da licença parental

Licença Parental
2015 2017

401-3

Notas: 
- Taxa de retorno é dada por: ( N.º de colaboradores que regressaram após a licença parental/N.º de colaboradores que usufruíram da licença parental)
- Taxa de retenção é dada por: (N.º de colaboradores que permaneceram mais de 12 meses na Organização após a licença parental / Nº de colaboradores que regressaram após licença parental no 
ano anterior)
- Para os valores de 2018 é demonstrada a situação atual, pelo que a grande maioria das pessoas que usufruíram de licença em 2018, só irão registar 12 meses após o regresso durante 2019.
- Assume-se, para efeitos de reporte das taxas, que a data de inicio da licença define o ano de reporte do indicador.

2018

Saúde e segurança no trabalho

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Total 40 16 56 24 16 40 25 12 37 22 10 32

  No local de trabalho 37 14 51 22 8 30 22 10 32 21 7 28

  Nas deslocações 
casa/trabalho

3 2 5 2 8 10 3 2 5 1 3 4

N.º óbitos relacionados com 
o trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.º de casos de doenças 
ocupacionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxa de acidentes 33,37 18,28 27,00 22,22 21,00 21,71 22,43 15,38 19,52 19,02 12,71 16,46

Taxa de doenças 
ocupacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxa de dias perdidos 730,77 539,21 649,92 704,50 1307,29 953,81 566,03 42,29 350,38 260,20 151,21 216,07
Taxa de absentismo 2,0% 5,3% 3,4% 3,1% 6,9% 4,7% 1,8% 3,9% 2,6% 2,5% 5,5% 3,7%

Notas: 
-A metodologia de calculo adoptada está de acordo com as definições recomendadas pela GRI, que por sua vez está orientada pelas recomendações da ILO - Organização Internacional do Trabalho das 
Nações Unidas, disponível em: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087528.pdf

- Para o cálculo do nº de horas não trabalhadas na taxa de absentismo foram incluídas todas as tipologias de absentismo registadas pelo Grupo e reportadas às entidades oficiais.
- No âmbito deste indicador não foi incluído o universo de subcontratados do Grupo
- Dias perdidos correspondem a dias de calendário
- O registo de dias perdidos inicia-se no dia em que o colaborador se desloca ao hospital, podendo ou não incluir o dia em que o acidente ocorre
- Todos os acidentes são reportados ao seguro, pelo que ferimentos leves estão contabilizados.

GRI

403-2

20172015 2016
Acidentes de trabalho

2018
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Indicadores ambientais
301-1 - Matérias-primas utilizadas por peso ou por volume
306-2 - Quantidade total de resíduos, por tipo e método de  
 tratamento
303-1 - Consumo total de água, por fonte
302-1 - Consumo de Energia dentro da Organização

302-3 - Intensidade Energética
305-1 - Emissões GEE Diretas (âmbito1)
305-2 - Emissões GEE Indiretas (âmbito2)
305-3 - Emissões GEE Indiretas (âmbito3)
305-4 - Intensidade Carbónica
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GRI Consumo combustíveis (GJ) 2015 2016 2017 2018 Variação 2017/2018

Combustíveis - Frota (GJ) 27588 23667 26588 24673 -7%

Combustíveis - Infraestruturas (GJ) 2069 2180 1567 1954 25%

Eletricidade (kWh) 7560239 7622451 7459472 6548613 -12%

Mix renovável iberdrola 39% 39% 39% 26% -33%

Eletricidade (GJ) 27217 27441 26854 23575 -12%

Consumo total energia energia (GJ) 56874 53288 55010 50202 -9%

Total consumo energia renovável (%) 19% 20% 19% 12% -36%

Total consumo energia não-renovável (%) 81% 80% 81% 88% 8%

302-3 Intensidade energética - GJ/M€ 451,0 402,8 433,5 37803% -13%

Âmbito 1 (tCO2e) 2061 1792 1954 1853 -5%

Combustiveis - Frota (kgCO2e) 1906906 1635826 1837727 1705485 -7%

Combustiveis - Infraestruturas (kgCO2e) 132455 143569 103714 132085 27%

F-gases (kgCO2e) 21144 12381 12911 15479 20%

Âmbito 2 (tCO2e) 2843 2866 2805 3189 14%

Fator emissão: Iberdrola (gCO2/kWh) 376 376 376 487 30%

Fator emissão: Portugal (gCO2/kWh) 285 274 349 349 0%

Emissões indirectas (market-based) 2 843 2 866 2 805 3 189 14%

Emissões indirectas (location-based) 2 155 2 086 2 605 2 287 -12%

Âmbito 3 (tCO2e) 5247

Deslocações de colaboradores em veículos de terceiros nd nd nd 429,4 nd

Emissões associadas à aquisição de papel nd nd nd 4817,8 nd

Total emissões (âmbito 1,2e3) - mkt based 4903 4658 4759 10289 116%

Total emissões (âmbito 1,2e3) - loc based 4216 3878 4559 9387 106%

Total emissões (âmbito 1,2) - mkt based 4903 4658 4759 5042 6%

Total emissões (âmbito 1,2) - loc based 4216 3878 4559 4140 -9%

305-4 Intensidade carbónica (âmbito 1 e 2) - tCO2e/M€ 38,9 35,2 37,5 38,0 1%

201-1 Volume negócios (€)   126 101 646 €   132 286 643 €   126 910 992 €   132 799 525 € 5%

Fatores emissão unidade Categoria Fonte

Âmbito 1 - Combustão estacionária

74,2367 kg CO2e/GJ Stationary combustion APA, National Inventory Report. IPCC, Fourth Assessment Report. (2018)

56,423 kg CO2e/GJ Stationary combustion APA, National Inventory Report. IPCC, Fourth Assessment Report. (2018)

63,423 kg CO2e/GJ Stationary combustion APA, National Inventory Report. IPCC, Fourth Assessment Report. (2018)

Âmbito 1 - Combustão em fontes móveis

69,0943188 kg CO2e/GJ Passenger Car - Road dAPA, National Inventory Report. IPCC, Fourth Assessment Report. (2018)

69,823 kg CO2e/GJ Passenger Car - GasolinAPA, National Inventory Report. IPCC, Fourth Assessment Report. (2018)

63,941 kg CO2e/GJ Passenger Car - LPG APA, National Inventory Report. IPCC, Fourth Assessment Report. (2018)

Âmbito 1 - Gases Fluorados

1773,85 kg CO2e/kg R407C APA, Fluorinated Gases Database. IPCC, Fourth Assessment Report. (2018)

2087,5 kg CO2e/kg R410A APA, Fluorinated Gases Database. IPCC, Fourth Assessment Report. (2018)

Âmbito 2 - Eletricidade

0,2851 kgCO2/kWh Eletricidade location-bEnergy outlook - IEA (2015)

0,273705667 kgCO2/kWh Eletricidade location-bEnergy outlook - IEA (2016)

0,349240212 kgCO2/kWh Eletricidade location-bEnergy outlook - IEA (2017)

0,487 kgCO2/kWh Eletricidade market-baIBERDROLA (2018)

0,376 kgCO2/kWh Eletricidade market-baIBERDROLA (2017)

Âmbito 3 - Deslocações em veículos de terceiros

0,26744 kgCO2e/pkm Avião - Voos domésticoDEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs - GOV.UK) (2018)

0,16103 kgCO2e/pkm Avião - medio curso DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs - GOV.UK) (2018)

0,19745 kgCO2e/pkm Avião - longo curso DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs - GOV.UK) (2018)

0,04678 kgCO2e/pkm Comboio DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs - GOV.UK) (2018)

Âmbito 3 - Compras de bens e serviços

481,54 kgCO2e/ton Produção de papel PRISA (2018)

302-1

Notas metodológicas: 

- No calculo de emissões a metodologia utilizada baseou-se nas diretrizes do WBCSD GHG Protocol  - corporate standard  revised edition
-Estes consumos abrangem a totalidade das atividades detidas pelo Grupo, ao nivel das infraestruturas detidas pela organização, incluindo o combustivel utilizado durante a gravação de cenas exteriores
-As instalações de Porto e Lisboa (Rádios) não têm consumo de gás

Inclui-se no consumo direto de energia:
- Consumo de gasoleo de geradores
- Consumo de gás natural
- Consumo de gás propano
- Consumo de gasolina e gasóleo na frota de transportes detida pela organização, sem discriminação de uso pessoal e profissional dos veículos
Inclui-se no consumo  indireto de energia:
- Compra de eletricidade

As emissões de ambito 1 incluem:
- Emissões resultantes do consumo de energia direta (fontes móveis e fontes estacionárias)
- Emissões fugitivas das recargas de f-gases

As emissões de âmbito 2 incluem:
- Emissões resultantes da compra de eletricidade
Para calculo das emissões de âmbito 2 foram utilizados os  métodos "market-based" e o método "location-based":

A partir de 2018 passaram a ser incluídas as emissões de âmbito 3, nas categorias:
-Emissões associadas à aquisição de papel
-Emissões associadas a deslocaçoes em veículos de terceiros (Avião e Comboio)

- Mix de renováveis 2016 divulgado pela empresa fornecedora de eletricidade, foi aplicado a 2015,2016 e 2017.  Para 2018 o mix foi atualizado em conformidade com os dados publicados pelo fornecedor. Dados
anteriores a 2017 não estavam disponiveis. 
- Para as emissoes location-based não estava disponivel à data o fator atualizado para Portugal, pelo que foram utilizados os dados de 2017
- Dados sobre o mix energético e fator de emissão da eletricidade disponivel em:
https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/sobre-nos/mercado-electrico/rotulagem-energia/iberdrola-portugal
- Para o cálculo da % de energia renovável, foi utilizada a informação disponibilizada pela Iberdrola sobre a Origem da eletricidade fornecida pela empresa para o ano de 2016. Estes valores foram aplicados a 2015,2016 
e 2017. Para o ano de 2018 foram utilizados os dados mais recentes disponiveis. Neste exercício, para efeitos de contabilização toda a componente de "energia hídrica" foi considerada como renovável.
- Os dados de recargas de f-gases para 2018 não estavam ainda disponiveis à data de publicação deste relatório, pelo que foi adoptado o valor médio das recargas dos ultimos 3 anos.
- Os fatores de emissão adoptados nas emissões de âmbito 3, correspondentes a viagens em veículos de terceiros e aquisição de bens e serviços, foram estiimados de acordo com os pressupostos metodológicos do
relatório de sustentabilidade do Grupo PRISA 2018
- O Fator de emissão utilizado para estimar as emissões da produção de papel adquirido baseia-se numa média ponderada do total de tipos de papel adquiridos pelo Grupo PRISA em Espanha.

305-1;305-2;305-3

Emissões GEE

TOTAL
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GRI Consumo total de água, por fonte 2015 2016 2017 2018 Variação 2017/2018

Consumo de água da rede pública de abastecimento (m3) 18495 18425 18455 18758 1,6%

Consumo de água por colaborador (litros/dia) 44 49 49 48 -1,9%
Notas: 
-Agua de abastecimento da rede publica representa a totalidade dos consumos nas instalaçoes da empresa.
- Para o cálculo do consumo de água por colaborador, em 2016 foram contabilizados 366 dias (ano bissexto)

303-1

GRI
Quantidade total de resíduos, por tipo e 

método de tratamento
2015 2016 2017 2018

Quantidade Total (t) 555,5 1217,8 633,3 566,6

Embalagens contaminadas 2,3 5,1 3,7 3,5

Equipamentos elétricos e eletrónicos 0,8 2,5 0,0 0,2

Lâmpadas 0,2 0,2 0,1 0,4

Madeiras 167,0 160,9 45,4 199,4

Materiais de construção 12,1 524,6 56,5 18,4

Papel e cartão 21,5 41,0 19,3 22,0

Pesticidas 1,0 0,0 0,0 0,0

Plástico 0,1 0,2 0,1 0,2

Resíduos biodegradáveis 0,0 0,0 0,0 1,2

Resíduos urbanos ou Equiparados (RUB) 345,6 478,9 503,7 316,0

Tintas, vernizes e absorventes 1,4 1,8 1,9 1,1

Vidro 3,5 2,6 2,5 4,2

EPC 315,4 955,9 452,9 363,8

MCS 136,1 111,1 104,9 92,3

Plural 103,9 150,8 75,5 110,5

Resíduos perigosos 1,0% 0,8% 0,9% 0,9%

Resíduos não perigosos 99,0% 99,2% 99,1% 99,1%

Preparação para valorização 60,3% 84,8% 67,5% 86,4%

Eliminação 39,7% 15,2% 32,5% 13,6%

Preparação para valorização 96,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Eliminação 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Preparação para valorização 96,0% 99,9% 99,7% 99,9%

Eliminação 4,0% 0,1% 0,3% 0,1%

Destino Perigosos

Destino Não Perigosos

Destino total

Notas: 
- Resíduos contabilizados incluem todas as operações do grupo e todas as instalações detidas e/ou operadas pelo grupo, abragendo também as atividades de filmagens exteriores.
- Fonte dos dados: Resumos de estatísticas dos fornecedores de gestão de resíduos no âmbito do reporte ao SIRAPA
- Discriminação de resíduos perigosos e destino final dos resíduos aferidos através do código LER respetivo de cada entrada no relatório de fornecedores
- Quantidade extraordinária de resíduos produzidos em 2016 está associada a um crescimento acentuado na atividade de produção de cenários da EPC, que não se sucedeu em 2017
- Em 2018 não foi possivel obter dados de produção de destino dos resíduos de ferro e aluminio, por dificuldade na obtenção de informação por parte do operador de gestão de resíduos.
- Em 2018 a categoria "preparação para valorização" englobou as categorias de destino R12 e R13 dos MIRR

No contexto deste indicador:
- Media Capital inclui os negócios Media Capital Holding, TVI, MCRádios e MC Digital
- Plural inclui Plural e EMAV
-EPC está discriminada pela importância acrescida da sua atividade neste tema
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Divisão por tipo de resíduo

Divisão por empresa

Perigosidade

GRI

Consumo 2018

Madeiras 55 000  kg

Papel para cenários 1 050  kg

Media Capital Serviços Papel de escritório 11 368 kg

Aluminios 30 000 kg

Tintas 6 600 litros 

Plásticos 280 000 kg

Colas 900 litros 

Ferro 63 000 kg

Derivados Madeira 250 000 kg

Cassetes 7 510 unidades

DVD's 360 unidades

Matérias-primas utilizadas por peso ou por volume
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Notas:
- Apresentam-se as categorias de materiais consumidos mais relevantes para cada atividade. Dados fornecidos pela EPC obtidos por via de estimativas internas de consumo 

Materiais renováveis

EPC

Materiais não renováveis

EPC

EMAV 

VII. 
Media Capital


