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1.1. Mensagem do CEO

“A sustentabilidade é a gestão do
futuro no momento presente.”
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Caros Leitores,
A cada ano, a Media Capital renova o
compromisso com a sustentabilidade,
acreditando que as mudanças que opera
têm impacto na organização, no negócio
e na própria sociedade portuguesa.
Todos, no seio do Grupo, compreendemos
que o desafio em causa é global e é com
entusiasmo que encaramos a missão
de agir em nome do bem comum,
mesmo – e sobretudo - em períodos
extraordinariamente difíceis.
Em 2020, a COVID-19 impôs-se na vida
dos nossos colaboradores, clientes,
fornecedores, parceiros, espetadores,
ouvintes e leitores. Em conjunto,
fomos obrigados a repensar a forma
como nos relacionamos e a adaptar as
metodologias de trabalho que usámos
durante anos. O negócio ressentiu-se,
mas nunca, como nos últimos meses,
estivemos tão certos da importância da
nossa missão. Impactamos, diariamente,
a vida de milhares de pessoas. A forma
como as informamos e as entretemos
reflete-se nas suas escolhas diárias, nas
suas atitudes.
Foi por essa razão que, num contexto
particularmente adverso, nos mantivemos
fiéis à nossa essência. Em plena
pandemia, apadrinhámos causas sociais,
envolvendo-nos com a comunidade;
apoiámos a cultura e promovemos a
cidadania, nomeadamente através de
parcerias solidárias; reduzimos a pegada
carbónica, bem como os consumos de
água e de energia sem comprometer
a qualidade das nossas produções;
perseguimos a liderança televisiva,
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reforçámos o papel das nossas rádios,
melhorámos a performance digital e
nunca abrimos mão da excelência.
Para a Media Capital, sucesso é sinónimo
de responsabilidade. Nas páginas que se
seguem, não faltam exemplos de como a
exercemos em 2020 e fica também claro
de que forma a projetamos, em 2021, em
função da nossa estratégia corporativa.
Continuaremos a valorizar as pessoas e o
ambiente e prometemos usar a inovação
e a tecnologia para, por um lado, nos
aproximarmos dos nossos stakeholders e,
por outro, protegermos o planeta em que
vivemos.
A sustentabilidade é a gestão do futuro
no momento presente. Encaramos essa
missão com otimismo e confiança, não só
por causa da capacidade de superação,
criatividade e resiliência demonstradas
pelos profissionais da Media Capital
no último ano, mas também porque,
em 2020, iniciámos uma nova etapa na
vida da organização. Após um período
de instabilidade acionista, a Media
Capital passou a ter uma estrutura que
assenta, maioritariamente, em capital
português. O Grupo é hoje liderado
por empresários experientes e bemsucedidos, reconhecidos a nível nacional e
com visão estratégica internacional.
Move-nos hoje, como ontem, o desafio de
contribuir para uma sociedade melhor,
mais inclusiva, plural e sustentável.
Em nome da Media Capital, agradeço
a todos os que caminharam ao nosso
lado, acreditando que, com esperança
renovada, continuarão a fazê-lo em 2021.
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1.2. Quem Somos?
A Media Capital em 2020

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
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No Grupo Media Capital trabalhamos diariamente para dar
resposta às necessidades de todos os que nos rodeiam. Os
resultados alcançados em 2020 traduzem esse esforço coletivo:

Resultados de Negócio

Proteger o Planeta

137 M€

de volume de negócios

Inovar no Digital

96%

de compras a fornecedores locais

4.7M

Sobre o relatório

de Portugueses impactados todos os dias pelos canais TVI

2.5M

de ouvintes nas rádios

Tabelas

+697M

de visitas aos websites do grupo
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Resultados Sociais

1.100

colaboradores em todo o grupo

24%

dos cargos diretivos são ocupados por mulheres

Desenvolvimento de uma linha de apoio 24/7

41.700 €

doados para iniciativas de cariz social

Resultados Ambientais

29%

Redução dos resíduos produzidos
em relação a 2019

27%

Redução da água consumida
em relação a 2019

23%

Redução da Pegada Carbónica
em relação a 2019
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1.2. Quem Somos?
Estrutura do Grupo
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O Grupo Média Capital SGPS, SA (“Empresa” ou “Media Capital”), sociedade
cotada na bolsa de valores NYSE Euronext Lisboa, atua nas vertentes
de comunicação e de conteúdos de entretenimento e informação. A sua
estrutura operacional reflete a abrangência das suas atividades, através
dos diversos segmentos de negócio, como a televisão, a rádio, a produção
audiovisual, o digital, bem como todas as áreas de apoio. O Grupo está
organizado da seguinte forma:

MC Serviços, SA

Proteger o Planeta

MCR II - Media Capital
Rádios, SA

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Rádio Regional
de Lisboa, SA

Rádio XXI, Lda.

Drums, Lda.

PCR, Lda.

Rádio Nacional,
Lda.

R 2000, Lda.

Leirimédia, Lda.

Coco, Lda.

Notimaia, Lda.

RC, Lda.
Tabelas

Rádio Cidade, SA

Rádio Litoral
Centro, Lda.

Moliceiro, Lda.
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Rádio Comercial, SA

MC Digital, SA

IOL Negócios, SA

Grupo Média Capital,
SGPS, SA

MEGLO - Media Global,
SGPS, SA

TVI, SA

MCP, SA

Plural Entertainment
España, SL

CLMC, Lda.

MCME - Media Capital Música
e Entretenimento, SA

MC Entretainment,
Lda.

Plural Entertainment
Portugal, SA

Plural Entertainment
Inc.

EPC, Lda.

Tesela Producciones
Audiovisuales. S.L.

EMAV, Lda.

Farol, Lda.

NBP Ibérica, SL

Holding e outros

Internet

Serviços Partilhados - Financeiros,
Procurement, Serviços Gerais e IT

Emissão de TV

Rádio e Música

Eventos, música e cinema (na MCR)
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Produção de conteúdos
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1.2. Quem Somos?
Missão e valores

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
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O nosso negócio assenta numa estratégia em que a
qualidade, a credibilidade e a independência se destacam
como princípios irrevogáveis que colocamos ao serviço
dos ouvintes, espectadores, leitores e anunciantes. São
estes princípios que orientam o desenvolvimento do nosso
trabalho nas áreas da informação, cultura e entretenimento,
alinhados com as expetativas dos vários stakeholders e
seguindo as boas práticas do setor.

VISÃO

Proteger o Planeta

Na Media Capital procuramos todos os dias aliar a excelência
dos nossos profissionais às necessidades e exigências dos
nossos seguidores em todos os segmentos de negócio em
que estamos presentes, sempre com o forte compromisso
ético que tão bem nos caracteriza. É com este pensamento
que nos posicionamos para ser a escolha número 1, a nível
nacional e internacional.

VALORES

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

O Grupo Media Capital está comprometido com a
sociedade, enquanto agente promotor da cultura,
ciente do expressivo alcance dos seus órgãos de
comunicação. Estamos firmemente empenhados no
fomento da comunicação social como pilar de uma
sociedade democrática, mais justa, que estimula a
educação e a consciencialização para temas sociais e
ambientais. Este compromisso materializa-se não só na
difusão de informação e projetos de interesse público,
mas também na promoção do bem-estar das pessoas
que impactamos, tal como na mitigação dos impactos
ambientais causados pelas nossas atividades. Esta
visão encontra-se suportada num conjunto de valores e
princípios que norteiam, de forma transversal, a conduta
organizacional e as atividades de todo o Grupo:
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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, crenças, culturas e pessoas

Criatividade e inovação no
desenvolvimento do negócio

Gestão responsável, eficiente e
sustentável, geradora de valor para
os acionistas e para a sociedade

Melhoria continua das nossas
práticas para maximizar a
sustentabilidade ambiental,
social e económica
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1.2. Quem Somos?
Modelo de Criação de valor
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Sabemos que, sozinhos, não conseguimos mudar o mundo. Por isso,
trabalhamos em estreita colaboração com os nossos parceiros, no sentido
de gerar valor para os nossos acionistas, para os consumidores e para a
sociedade em geral, garantindo um total alinhamento com as tendências,
bem como com as necessidades dos nossos clientes. O nosso modelo de
criação de valor transforma recursos em difusão de conteúdos, através das
diferentes unidades de negócio que compõem o Grupo.

Que?

Recursos e Inputs

Proteger o Planeta

Colaboradores
Marcas Parceiras
Infraestrutura e Produção
Fornecedores

Inovar no Digital

Financiamento

Sobre o relatório

Como?

Produção de Conteúdo
Televisão
Rádio
Digital
Produção Audiovisual

Tabelas

Aluguer de Meios
Produção de Cenários
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CRIA
DE VA

Porquê?

Impactos na comunidade
Inovação
Economia
Planeta
Cultura

AÇÃO
ALOR

O quê?

Resultados e Outputs
Publicidade
Informação
Entretenimento
Ficção
Música
Outros Conteúdos
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1.2. Quem Somos?
Presença Internacional

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
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A Media Capital desenvolve a sua atividade maioritariamente
em Portugal, onde é parte ativa - e de elevada relevância no desenvolvimento e divulgação de conteúdos, garantindo
a sua distribuição para 4 continentes, mais de 125 países e
territórios, através de 23 plataformas.

AMÉRICA DO NORTE

Inovar no Digital

CANADÁ
SÃO PEDRO E MIQUELÃO
ESTADOS UNIDOS

AMÉRICAL
CENTRAL E DO SUL

Tabelas

Sobre o relatório

GUIANA FRANCESA
GUADALUPE
MARTINICA
PORTO RICO
ILHA DE SÃO MARTINHO
SÃO BARTOLOMEU
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ALGUNS MARCOS DA NOSSA PRODUÇÃO
Conteúdos distribuídos
em

Novela “Única Mulher”
presente em

Novela “Ouro Verde”
presente em

+ 125

70

61

países

países

países

EUROPA

ANDORRA
FRANÇA
ALEMANHA
LUXEMBURGO
MÓNACO
SUIÇA
REINO UNIDO

ÁFRICA

ANGOLA
CABO VERDE
MAIOTE
MOÇAMBIQUE
ILHA DA REUNIÃO
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2020

OCEÂNIA

AUSTRÁLIA
POLINÉSIA FRANCESA
NOVA ZELÂNDIA
ILHAS WALLIS E FUTUNA
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1.3. Como estamos a criar o futuro?
Estrutura Interna e Modelo de Gestão

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

O Grupo Media Capital é um dos maiores grupos de comunicação e entretenimento
em Portugal, em termos de rendimentos, com uma forte presença nos principais
segmentos de media e produção de conteúdos audiovisuais. A estrutura operacional
reflete esta abrangência e é por isso que o modelo organizacional do Grupo tem
um sentido horizontal, estando a atividade estruturada em quatro segmentos
de negócio, incluindo uma unidade de serviços partilhados que centraliza todas
as funções centrais e administrativas, servindo as restantes empresas do Grupo,
incluindo Holding e sub-holdings.

Conselho de
Administração

Proteger o Planeta

Conselho Fiscal

Auditoria
Interna

Inovar no Digital

Comité de Direção
Estratégica

Comité das
Compras

CEO

Comercial

Sobre o relatório

Comunicação
Tecnologia
Meios de Produção
Business Intelligence e Audimetria

Plural

Informação

TVI

MCR

MCD

RH
Marketing
Controlo de Gestão Corporativo
Finance
Legal

Tabelas

Serviços Centrais e Compras

Produção
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Canais de Distribuição/Emissão

Áreas Corporativas

Riscos, Oportunidades e Impacto

O compromisso com os valores éticos e com a
disseminação da cultura de gestão de riscos
da Media Capital é uma responsabilidade de
todos os colaboradores do Grupo. Cada um
de nós desempenha um papel no controlo de
gestão desses riscos.
A estrutura de gestão de riscos do Grupo
Media Capital assenta no modelo “3 linhas
de defesa”, implementado com base nas boas
práticas de Auditoria e Controlo Interno.
Adicionalmente, a metodologia de gestão de
riscos implementada no Grupo encontra-se
alinhada com a abordagem preconizada pelo
referencial Enterprise no modelo Enterprise
Risk Management - Integrated Framework,
concebido pelo COSO (Committee of
Sponsorship Organizations of the Treadway
Commission).

C o m m i t te e o f S p o n s o r i n g O rg a n iz a t i o n s o f t h e Tre a d w ay C o m m i s s i o n

Enterprise Risk Management
Integrating with Strategy and Performance
Executive Summary

June 2017

A seguinte estrutura representa o fluxo processual da metodologia seguida na
Media Capital:
•
•

•
•

Numa primeira fase são identificados e priorizados os riscos, internos e externos,
que podem comprometer de forma materialmente relevante o alcance dos
objetivos estratégicos;
São realizadas reuniões com os responsáveis operacionais pela gestão de cada
risco, de modo a identificar quais os fatores e eventos que podem impactar
negativamente as atividades da Media Capital, assim como processos e
mecanismos de controlo e mitigação;
Posteriormente, são mensurados o impacto e a probabilidade de ocorrência de
cada evento de risco e, consoante o nível de exposição, é avaliada e definida a
resposta adequada (eliminar, reduzir, transferir ou aceitar o risco);
Por fim, realiza-se o acompanhamento das ações de resposta ao risco. Esta fase
contempla a adoção de mecanismos internos de informação e comunicação sobre
as diversas componentes do sistema e de alertas de riscos.
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1.3. Como estamos a criar o futuro?
Riscos, Oportunidades e Impacto

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
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Compete ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal a responsabilidade
por estabelecer, avaliar e monitorizar a eficácia do sistema de controlo interno
e do sistema de gestão de risco. Para tal, estes órgãos dispõem dos seguintes
instrumentos:
Plano Estratégico

Orçamento anual

Relatórios e Contas

Relatório de
Sustentabilidade

Indicadores de
desempenho

Reuniões de
acompanhamento

Proteger o Planeta

O Grupo Media Capital possui ainda, na sua estrutura de controlo, uma Direção de
Auditoria Interna, que atua na avaliação da eficácia do sistema de controlo interno,
propondo melhorias face aos resultados obtidos nas ações de auditoria realizadas.
No decorrer das suas atividades, ao longo do ano de 2020, os intervenientes no
sistema de gestão de risco da Media Capital voltaram a reavaliar o contexto de
risco ao qual o Grupo está exposto, tendo identificado quatro riscos principais e um
conjunto de oportunidades que importam destacar.

RISCOS
Danos de imagem, reputacionais e financeiros resultantes de más práticas ambientais ou
incumprimento legal;

Inovar no Digital

Aumento de custos para cumprimento e adaptação de processos de tecnologia decorrentes
de obrigações legais e regulamentares futuras;
Aumento de custos associados à fatura energética devido à evolução dos preços dos
combustíveis e energia;
Disrupções operacionais decorrentes de fenómenos climáticos extremos.

Sobre o relatório

OPORTUNIDADES
Desenvolvimento de negócios e de conteúdos com impacto positivo no ambiente;
Maior apoio à comunidade local;
Reforço da marca e da sua reputação;
Maior eficiência de recursos e redução de custos;
Otimização da cadeia de fornecimento;

Tabelas

Melhor gestão do risco;
Reforço do envolvimento com os colaboradores.
Está em processo de revisão a documentação e as ferramentas de
suporte à operacionalização do sistema de gestão de riscos.
21

1.3. Como estamos a criar o futuro?
Cultura ética e comportamental

A integridade e a honestidade são valores intrínsecos ao Grupo Media Capital que todos
os profissionais que lhe estão vinculados devem seguir. Considerando a importância do
tema, o Conselho de Administração, em articulação com o CEO, é o responsável por
realizar a gestão dos riscos de conformidade e por promover estes valores dentro da
organização. Para tal, existe um Código de Ética e de Conduta, que enumera os princípios
e normas de conduta aplicáveis e que guia os colaboradores no exercício da sua atividade
profissional, com especial atenção para os seguintes temas:
•

Direitos Humanos e Liberdades Públicas

•

Igualdade de Oportunidade e Não-Discriminação

•

Proteção do Meio Ambiente

•

Princípios Deontológicos

Para além do Código de Ética e de Conduta, a Media Capital tem outras políticas internas
para garantir que a visão e a missão são partilhadas pelos colaboradores, tais como:
•

Gestão de Incidência

•

Gestão de Segurança Lógica

•

Política Comercial

•

Políticas de Recursos Humanos

•

Políticas de Segurança da Informação

•

Política de Tratamento de Dados

•

Política de Propriedade Intelectual

•

Política de Compras

•

Política de Viagens
Em 2020, tivemos:

0
(zero) ações judiciais por concorrência
desleal, antitrust e práticas de monopólio

Relatório de Sustentabilidade
2020

0
(zero) casos de corrupção na
totalidade das operações do grupo
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1.3. Como estamos a criar o futuro?
Relação com os Stakeholders

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
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A atividade da Media Capital pauta-se por uma orientação aos tópicos
materialmente relevantes, identificados já em 2017. Esses tópicos foram, em
primeiro lugar, elencados a partir de uma análise de boas práticas do setor e,
depois, priorizados com base na sua importância para o negócio – não só na
perspetiva da Media Capital, mas também dos seus parceiros. Para tal, por
via de uma consulta a vários pontos focais do Grupo, foram consideradas 12
categorias de stakeholders relevantes.

Tabelas

Sobre o relatório

De acordo com os princípios de transparência de gestão e
boas práticas de Governo das Sociedades, observados no
Grupo Media Capital, e em linha com a Diretiva Europeia
para a Proteção de Denunciantes (Diretiva (UE) 2019/1937,
foi implementado um conjunto de canais de comunicação,
entre eles um canal de denúncias. Este canal tem vindo
a ser amplamente divulgado e disponibilizado, através do
website do Grupo1.
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1

https://www.mediacapital.pt/p/535/canal-de-denúncias/

Foram ainda elencados os canais de contacto mais regulares para cada
tipo de stakeholder e a periodicidade destes contactos, procurando manter
um contacto regular com todos. Tal significa, portanto, que os contactos
são diferenciados por público-alvo.

Clientes

Colaboradores

Consumidores

· Telefone
· Pessoal
· Email
· TVI Media
· Frequência Diária

· Focus Group
· Reuniões
· Frequência
Semanal/Mensal

· Telefone
· Digital
· Redes Sociais
· Frequência Diária

Investidores

Fornecedores

Sindicatos

· Mercado de Capitais
· CMVM
· Frequência Mensal

· Pessoal
· Telefone
· Reuniões
· Frequência Diária

· Reuniões
· Frequência Esporádica

Entidades Públicas

Associações Setoriais

Parceiros

· Telefone
· Digital
· Redes Sociais
· Frequência
Mensal/Esporádica

· Telefone
· Digital
· Redes Sociais
· Frequência Esporádica

· Agências
· Digital
· Pressroom
· Frequência Mensal

Sociedade

Reguladores

Entidades de Gestão
de Direitos

· Iniciativas de
responsabilidade
· Frequência Esporádica

· Telefone
· Digital
· Reuniões
· Frequência Diária

· Telefone
· Digital
· Frequência Mensal

Relatório de Sustentabilidade
2020
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1.3. Como estamos a criar o futuro?
Materialidade e Estrutura

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
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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 e que avaliaram a sua importância
na perspetiva dos vários stakeholders externos e do negócio
(perspetiva interna). Mais recentemente, e como resultado de
um questionário realizado aos stakeholders internos, foi possível
destacar os seguintes temas: bem-estar dos colaboradores,
liberdade de expressão, transparência e anticorrupção, formação
e desenvolvimento dos colaboradores e alterações climáticas.
Do ponto de vista externo, a análise dos tópicos relevantes
compreendeu o benchmark de diferentes referenciais na área da
sustentabilidade, bem como de reguladores setoriais:

Tabelas

A combinação de importância atribuída pelos stakeholders
internos e externos permitiu desenhar a matriz de materialidade
do Grupo Media Capital. Esta matriz inclui ainda a representação
da magnitude do impacto de cada tópico no negócio.
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NA MEDIA CAPITAL DESTACAM-SE OS
SEGUINTES TÓPICOS MATERIAIS:
1 - Regulação e
Compliance

3 - Inovação Digital
e Tecnologia

4 - Reputação e
valorização da Marca

5 - Transparência e
ética de negócio

11 - Qualidade de
conteúdos

12 - Ética jornalística
e responsabilidade
editorial

16 - Valorização do
Capital Humano

Relevância para os stakeholders

Relevante

Muito relevante

5

12

Transparência e
ética de negócio

Ética jornalística e
responsabilidade editorial

16

11

Valorização do
capital humano

17

Qualidade
dos conteúdos

1

Envolvimento na comunidade

Regulação e
compliance

10
Igualdade de género,
diversidade e inclusão

3

6

13

Contributo para a economia
e cultura nacional

Proteção de audiências/públicos
sensíveis

Desempenho
financeiro

Literacia através
dos media

Impactos abientais
da produção de conteúdos

Reputação e
valorização da marca

2

14

9

4

Inovação, digital
e tecnologia

15
Direitos de autor

8
Energia e alterações
climáticas

7
Internacionalização
do Grupo
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Relevância para o negócio
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Materialidade e Estrutura

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

O presente relatório foi estruturado de forma a dar resposta aos tópicos
materiais considerados capitais para o exercício das nossas funções. A
leitura de cada capítulo possibilitará ao leitor compreender, em detalhe,
o que fizemos para dar resposta aos temas que consideramos vitais
para a organização e para os nossos stakeholders.

1 - Regulação e compliance

CAPÍTULO 1
Grupo Media Capital

2 - Desempenho financeiro
5 - Transparência e ética de negócio

Proteger o Planeta

7 - Internacionalização do Grupo

1 - Regulação e compliance
4 - Reputação e valorização da marca
5 - Transparência e ética de negócio

Inovar no Digital

CAPÍTULO 2
Criar Qualidade com Ética

6 - Contributo para a economia e cultura nacionais
11 - Qualidade dos conteúdos
12 - Ética jornalística e responsabilidade editorial
13 - Proteção de audiências/públicos sensíveis
14 - Literacia através dos media

Tabelas

Sobre o relatório

15 - Direitos de autor

27

CAPÍTULO 3
Valorizar as Pessoas

CAPÍTULO 4
Proteger o Planeta

CAPÍTULO 5
Inovar no Digital
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16 - Valorização do capital humano
10 - Igualdade de género, diversidade e inclusão
17 - Envolvimento na comunidade

8 - Energia e alterações climáticas
9 - Impactos ambientais da produção de conteúdos

3 - Inovação Digital e Tecnologia
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2.

Criar Qualidade com Ética
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2.1.
Contributo para a cultura e economia
2.2.
Promoção de literacia e cidadania
2.3.
Proteção de audiências sensíveis e Interação
com o público
2.4.
Respeito pela regulação no setor Media
2.5.
Ética jornalística e responsabilidade editorial
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2.1. Contributo para a cultura e economia
Televisão para todos

Criar Qualidade
com Ética

No ano de 2020, a Media Capital reforçou o seu compromisso com a
sociedade, garantindo sempre a qualidade dos conteúdos. Para tal, a TVI
apostou em diferenciar-se dos demais e procurou melhorar a sua ligação
aos espetadores e sociedade em geral, através de novas soluções e canais
de comunicação.
Acreditamos que nos podemos afirmar como um pilar da sociedade,
apoiando causas sociais, a educação e o bem-estar da comunidade.

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Algumas características da TVI:
• Canal generalista com grande amplitude de géneros televisivos.
• Tem apostado ao longo dos anos e de forma consistente no
desenvolvimento de produtos criados e fabricados em Portugal.
• Apresenta uma grelha de programação diversificada e transversal
a todos os públicos, sustentada sobretudo nos grandes formatos
de entretenimento e ficção, não esquecendo a informação.
• Marca sólida e muito relevante no mercado português. Tem um
posicionamento dinâmico, independente e inovador, com uma forte
ligação e integração dos conteúdos televisivos no meio digital e nas
redes sociais.

350 000
pessoas

835 000
pessoas

AUDIÊNCIA MEDIA
POR DIA

AUDIÊNCIA MEDIA EM
PRIME TIME

Tabelas

4.7M
31

PORTUGUESES
IMPACTADOS TODOS OS
DIAS PELOS CANAIS TVI

Procuramos diariamente o contacto com os nossos espectadores para
compreender o que os motiva e desperta o seu interesse para que os
nossos conteúdos possam corresponder às suas expectativas. É assim que
garantimos conteúdo relevante, atual e de qualidade em todas as vertentes
do negócio, refletindo sempre os nossos valores e cumprindo os princípios
orientadores do Grupo.

Big Brother 2020

O maior reality show de sempre regressou
para uma edição histórica, inovadora e
surpreendente. Com a inocência do primeiro
dia e a essência dos dias de hoje.
Procuramos fazer chegar aos portugueses
o dia a dia de um grupo de pessoas,
contribuindo para a diversidade de culturas
e pensamentos, bem como para a tolerância.

Big Brother - Revolução

Big Brother - A Revolução é a sexta edição
do reality show Big Brother em Portugal,
transmitido pela TVI.
Esta edição do famoso formato atingiu,
na última gala um share de 32.7%, tendo
sido o programa mais visto do dia.

Conta-me

“Conta-me” é um espaço de conversa intimista,
em que várias personalidades se sentam,
frente a frente, com rostos TVI, como Cristina
Ferreira, Manuel Luís Goucha, Fátima Lopes ou
Maria Cerqueira Gomes.
Cada programa pretende ser uma viagem pela
vida pessoal e profissional dos entrevistados.

Relatório de Sustentabilidade
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Dia de Cristina

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

O programa mais esperado do ano divertiu,
informou, emocionou e surpreendeu todos
os portugueses.
O Dia de Cristina foi um reflexo de tudo o
que Cristina é, sonha e cria em televisão.

Em Família

Proteger o Planeta

Com um tema diferente todas as semanas,
procurámos mostrar-lhe os melhores
talentos nacionais.
O programa ofereceu ao público a melhor
animação, a presença de vários artistas e
de caras bem conhecidas, pratos deliciosos
e muita alegria.

Na Corda Bamba

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Repleta de personagens e locais
nobres, “Na Corda Bamba” primou pela
surpresa constante e por abordar uma
questão universal e intemporal: até onde
estamos dispostos a ir para realizar um
sonho?

Cabelo Pantene – O Sonho

Tabelas

O concurso “Cabelo Pantene O Sonho”,
procura o cabelo com mais personalidade
de Portugal. Pelo terceiro ano consecutivo,
um grupo selecionado de aspirantes a
embaixadores da marca vai viver o sonho
de aprender com profissionais e mostrar
a força e a personalidade do seu cabelo.
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Portugal na TVI

A TVI percorreu Portugal de lés a
lés, numa emissão especial que
envolveu vinte cidades portuguesas,
representando as dezoito capitais
de distrito no continente e as regiões
autónomas da Madeira e dos Açores.
Cada local funcionou como um pequeno
palco da região, proporcionando uma
viagem única por um país rico em
paisagens, cultura e tradições.

Cidade à Janela

Para combater o isolamento e respeitando
as limitações impostas pelo estado de
emergência no país, a TVI e a Fidelidade
ofereceram um concerto da fadista Cuca
Roseta, exclusivo e ao vivo pela cidade de
Lisboa. O concerto decorreu na varanda
superior de um “palco sobre rodas”, tendo
a artista feito o percurso sempre a cantar,
acompanhada pelos seus músicos.

OBJETIVOS E METAS 2021
Recuperar a liderança do mercado televisivo, cuidando sempre da relação
privilegiada que estabelecemos com os nossos espetadores, fornecedores,
anunciantes e investidores.
Reforçar a estratégia digital, onde a TVI tem uma performance de
topo a nível nacional, no sentido de acompanhar o ritmo dos mercados
internacionais.

Relatório de Sustentabilidade
2020

34

Grupo Media Capital

2.1. Contributo para a cultura e economia
Produção audiovisual nacional e independente

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

As empresas de produção audiovisual do Grupo Media Capital têm como
grande objetivo o desenvolvimento de conteúdos para a TVI, canalizando
também a sua capacidade para a realização de projetos independentes
solicitados por clientes externos.

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

A COVID-19 teve um grande impacto
na produção audiovisual do Grupo em
2020, nomeadamente nos projetos
desenvolvidos e nas horas de operação.
Para enfrentar as consequências da
pandemia e prosseguir, dentro do
possível, a atividade, foi desenvolvido
um Plano de Contingência, onde
foram vertidas orientações internas
no sentido de garantir a saúde e a
segurança dos colaboradores.

Tabelas

Sobre o relatório

2 Meses de paragem total
da atividade da Plural

35

442 HORAS
DE PRODUÇÃO

48 MINUTOS DE
GRAVAÇÃO/DIA

(-21% do que em 2019)

(-7% do que em 2019)

18M€ DE
DESPESAS COM
FORNECEDORES
(-34% do que em 2019)

No Grupo Media Capital queremos fazer parte do dia a dia
dos portugueses. Para isso desenvolvemos conteúdo em
diferentes áreas de interesses, desde o futebol à ficção.

A NOSSA INFRAESTRUTURA ESTÁ EM CONSTANTE
DESENVOLVIMENTO, TENDO NESTE MOMENTO:

5 estúdios
de 1.000m2

1 estúdio
com 1.200m2

1 estúdio
com 800m2

2 cidades
cenográficas
com 2.350m2

Para 2021 existem planos para ampliar a infraestrutura,
designadamente através da construção de um novo ativo que
pretende fixar cenários (hospitais, prisão) a utilizar em várias ficções.
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Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

OBJETIVOS E
METAS 2021

CRIAÇÃO DE
Proteger o Planeta

DEPARTAMENTO

DA FICÇÃO

Sobre o relatório

Inovar no Digital

DE CONTEÚDOS

INTERNACIONALIZAÇÃO

RETENÇÃO DE

Tabelas

CAPITAL HUMANO
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DESENVOLVIMENTO
DE CONTACTOS
INTERNACIONAIS

DIVERSIFICAÇÃO

PARCERIAS COM

DA CARTEIRA DE

ÁREAS DE FORMAÇÃO

CLIENTES NACIONAIS

AUTONOMIA
E CONTROLO
SOBRE A TOTALIDADE
DO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO
DE CONTEÚDOS

ALGUNS MARCOS DA NOSSA
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO EM 2020:

NOMEAÇÃO PARA O
INTERNATIONAL EMMY AWARD
2020 NA CATEGORIA DE NOVELA

Relatório de Sustentabilidade
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PROJETO VENCEDOR DO PRÉMIO
ARPA NA CATEGORIA DE PITCH
COPRO SERIES NO CONNECTA
FICTION EM PAMPLONA
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Apoio à música

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

A relação com os seus ouvintes é o maior indicador do sucesso e da qualidade
do trabalho realizado pelas Rádios do Grupo Media Capital. É nesse sentido
que trabalhamos todos os dias, para chegarmos a cada vez mais ouvintes,
tanto a nível nacional como internacional, através dos meios digitais e das
iniciativas que promovemos ao longo do ano.
No último ano, as Rádios fizeram um enorme esforço de reinvenção e
adaptação por causa da pandemia. Durante esse período, foram instalados
estúdios em casa dos animadores, para que todos os dias as suas vozes
continuassem a chegar aos ouvintes, em pleno ambiente de lockdown.

As Rádios do Grupo Media Capital criaram um conjunto
de eventos digitais para que ninguém ficasse sem
espetáculos mesmo durante o período de confinamento

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

188

eventos
cancelados
devido à
pandemia
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+2.5M

de ouvintes em 2020

28%

Rádio Comercial
passa mais de 28% de
música portuguesa

69

artistas convidados
em estúdio em 2020

421
horas
de entrevistas a
artistas portugueses
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Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

PRINCIPAIS EVENTOS/
PARCERIAS QUE
REALIZÁMOS EM 2020

Apoio a artistas:

Tabelas

10
26
8
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concertos cobertos
álbuns com carimbo Media Capital Rádios
peças de teatro patrocinadas

2.2. Promoção de literacia e cidadania
Cultura e cidadania na grelha de programas

A qualidade do conteúdo que fazemos chegar a quem nos vê é muito
importante para nós. Procuramos, por um lado, responder aos requisitos
dos espetadores e, por outro, transmitir mensagens e informações que
contribuam para uma sociedade mais justa. Essa preocupação traduzse no modo como incluímos, na nossa programação diária, temáticas
cada vez mais relevantes para a sociedade, tais como direitos humanos,
igualdade, respeito, transparência e credibilidade. Entendemos esse ato
como um dever cívico, que aceitamos e cumprimos com agrado.

MAISFUTEBOL

Um formato premiado e diferenciado
da restante oferta de mercado. O
programa faz a análise “técnico-tática”
do futebol português, com a ajuda
de comentadores residentes: Cláudia
Lopes, Nuno Gomes, Pedro Barbosa,
Luís Pedro Ferreira e Catarina Pereira.
Para além disso, promove a cultura
futebolística e o respeito pelo adversário.

AUTORES

Numa parceria com a Sociedade
Portuguesa de Autores (SPA), este
programa semanal dá destaque
a carreiras consolidadas, a novos
talentos e a revelações do nosso
panorama artístico, num compromisso
de qualidade com o espetador.
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GTI

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

Este é um programa que promove
o conhecimento pela cultura dos
automóveis e dos motociclos.
Rapidez, estilo, técnica, atitude, inovação
e muita emoção são os ingredientes
deste formato dedicado à utilização dos
automóveis nos seus diversos contextos.

Global Teacher Prize

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Uma
iniciativa
das
mentes
empreendedoras, da qual a TVI e a
Rádio Comercial foram Media Partners.
A evolução de um país mede-se pela
qualidade da sua educação e este
prémio, no valor de €30.000, distingue
anualmente um professor que se
destaque pela excelência do trabalho
e pelo contributo dado à profissão e à
sociedade.

Juntos de Novo

Tabelas

Sobre o relatório

Em 2020, a TVI promoveu um programa
surpreendente e inovador, em jeito de
homenagem a quem esteve na linha da frente
num dos momentos mais difíceis da nossa
história. Maria Cerqueira Gomes, Ana Sofia
Martins e Pedro Ribeiro apresentaram um
programa especial, centrado na esperança,
no qual marcaram presença os maiores
nomes da música portuguesa.
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Parcerias e apoio a iniciativas culturais

A preocupação do Grupo, enquanto agente responsável pela promoção da
cultura e das artes, está espelhada nas parcerias de cariz cultural que temos
vindo a desenvolver com as mais variadas instituições, designadamente
fundações e universidades. Estas parcerias, além de potenciarem a nossa
ação cultura permitem-nos contribuir para a construção de uma sociedade
mais rica.

Na vertente educacional, foram também desenvolvidas parcerias e
protocolos com escolas, universidades e outras instituições.

A campanha “Todos Por Todos” apoiou também
a comunidade artística e cultural. Todos os que
compraram vales habilitaram-se a ganhar bilhetes
duplos para assistir a concertos de bandas e artistas
nacionais, promovendo, assim, a cultura portuguesa
e a atividade artística, profundamente afetada pela
pandemia. A TVI dedicou duas emissões especiais à
causa, nos dias 13 de novembro e 8 de dezembro de
2020.
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2.3. Proteção de audiências sensíveis
e Interação com o público
Acessibilidade aos conteúdos

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

A igualdade e a inclusão são fundamentais para a Media Capital. Lutamos
por elas diariamente, ao garantir que os nossos conteúdos são acessíveis a
todos os espectadores, ouvintes e clientes, independentemente da localização
geográfica ou condição física. O setor em que operamos já tem referenciais e
regulação específica sobre o tema, que seguimos escrupulosamente.
A programação com suporte de língua gestual, com áudio descrição e
legendagem em teletexto, tem vindo a ser reforçada, nomeadamente nos
telejornais da TVI (o Jornal das 8 e o Jornal da Uma) e nas notícias da TVI24.

Sobre o relatório

7 programas
603 episódios
95,26%

13%

dos programas originalmente
em língua portuguesa

dos programas com
emissão em língua gestual

Tabelas

1.276 horas
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com utilização de língua
gestual e legendagem para
os deficientes auditivos

de emissão em teletexto
e com áudio-descrição

Comunicação e Feedback da audiência

No Grupo Media Capital existe uma necessidade constante de contacto
com a audiência. Para nós, todas as opiniões contam e é com este
pensamento que tentamos estabelecer o maior número de interações
possível, aumentando o engagement dos nossos espetadores, ouvintes e
demais clientes.
A Media Capital tem a preocupação de obter, registar e atuar sobre o
feedback recebido. Os dados são tratados diariamente, sendo enviados
para as direções responsáveis pela sua análise. Este processo é
fundamental para a resolução de eventuais problemas que surjam nos
canais do Grupo.

+ 57.000

+ 127.000

de contactos estabelecidos
pelos espetadores da TVI

de contactos estabelecidos
com os ouvintes da Rádio,
pelo Facebook e Instagram

As redes sociais são um canal de referência para a recolha de feedback.
Estas são monitorizadas diariamente e é criada uma ligação / engagement
com as pessoas através da resposta direta às suas publicações. São ainda
analisados os tempos de resposta e a qualidade das mesmas e procede-se
à incorporação de feedback para desenvolvimento e melhoria de produtos e
serviços. Para além disso, é possível fazer uma comparação com a concorrência
do segmento, procurando melhores rácios de share-of-voice.

2.3M
seguidores no Facebook
e Instagram da TVI
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+696M
de visitas anuais
aos sites do grupo
(+24% que 2019)

22 sites
diferenciados por todo
o grupo, para contacto
com os espetadores
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2.4. Respeito pela regulação no setor Media
Serviço público

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

O setor dos media tem, por inerência, uma elevada responsabilidade
cívica na sua atuação, traduzida num complexo quadro regulamentar
que norteia toda a operação da Media Capital.
No que respeita ao cumprimento do protocolo de serviço público,
assinado pela TVI e pelo governo português, bem como pela RTP e pela
SIC, o nosso desempenho em 2020 resume-se da seguinte forma:
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Transmissão de adaptações de
ficção literária portuguesa

9H e 42 min

Transmissão de programas
culturais dedicados a minorias

2H e 56 min

Utilização de língua gestual
e legendagem para os
deficientes auditivos

7 programas
603 episódios

Relação com o estado e entidades de controlo

A Media Capital continuou, em 2020, a cumprir escrupulosamente todas as
obrigações a que está sujeita perante o Estado e Entidades Reguladoras.
O Grupo contribuiu ativamente para o desenvolvimento do setor, em
estreita ligação com as autoridades competentes – ERC, ANACOM,
CMVM, Autoridade da Concorrência, Defesa do Consumidor e Instituto de
Cinema e do Audiovisual – sendo um contribuinte líquido e suportando as
diferentes taxas e impostos:
• Taxa de exibição devida sobre cada anúncio;
• Imposto do selo devido à entrega de prémios aos participantes dos
passatempos da TVI. Estes estão sujeitos a um pagamento ao Estado
de 45% sobre o valor ilíquido do prémio;
• Remunerações pagas a título de Direitos de Autor, que se traduzem em
contribuições para a Sociedade Portuguesa de Autores e Audiogest/
GDA (Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos);
• As responsabilidades fiscais e contributivas, para além das contribuições
para a segurança social e IRS, perfizeram um total de 20.874.796 Euros.
Este valor de pagamentos ao Estado deve-se aos impactos globais da
pandemia e à consequente quebra na componente da publicidade. Para
responder à COVID-19 e à crise económica desencadeada, o governo
português desenvolveu medidas extraordinárias de apoio às empresas,
nomeadamente um apoio para aquisição antecipada, por ajuste direto,
de publicidade institucional num total aproximado de 3,3 milhões de
Euros, e as moratórias para o pagamento faseado de IVA, retenções na
fonte e segurança social. Para mais informações poderá ser consultada
a tabela no anexo “Indicadores Económicos”.

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, gestão e meios de
financiamento das entidades que, no seio do
Grupo Media Capital, prosseguem atividades
de comunicação social (TVI, Rádios e MCD).
Tendo como prioridades a promoção da
cultura e da criatividade e a defesa dos
Direito de Propriedade Intelectual, a Media
Capital faz parte da associação MAPINET,
cujos objetivos são a proteção dos direitos de
autor e o combate à pirataria.
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POLÍTICA INTERNA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Internamente, a Media Capital também opera segundo um conjunto de
normas, princípios e diretrizes que promovem o respeito pelos direitos
de autor e outros ativos de propriedade intelectual (marcas, nomes
comerciais, desenhos, patentes e modelos de utilidade). A política é
transversal a todos os colaboradores do Grupo e pretende proteger os
ativos e a própria reputação da Media Capital.

Proteção de dados

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

As exigências do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
traduziram-se na implementação de medidas técnicas e organizativas,
medidas essas que promovem os mecanismos de controlo e a
sensibilização dos colaboradores.
Os procedimentos existentes, os controlos implementados sobre as áreas
de maior risco e o acompanhamento das novidades e tendências sobre
esta temática garantiram a proteção e a privacidade dos dados durante
o ano de 2020.
Realça-se que não são conhecidas quaisquer violações de dados durante
o ano transato, do mesmo modo que não foi reportado qualquer
incumprimento no pedido de exercício de direitos.
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2.5. Ética jornalística e responsabilidade editorial
Identidade Jornalística

A Media Capital rege-se por elevados padrões de qualidade e rigor jornalístico,
que levaram à definição e implementação de um processo interno de validação e
aprovação do conteúdo jornalístico a publicar pela TVI. Dando cumprimento ao que
ficou estabelecido, realizam-se diariamente reuniões com a Direção de Informação
da TVI, nas quais se discutem os conteúdos noticiosos abordados na véspera e se
define a abordagem para o dia em questão, pelas diferentes plataformas.
Adicionalmente, a TVI tem o seu próprio Conselho de Redação, um órgão fiscalizador
que se encarrega de escrutinar os conteúdos e a estratégia jornalística.

TVI 24 vence
melhor canal
de informação

Prémio de Bronze para o melhor
programa de informação,
“Prova dos Nove”

Prémio APOM 2020 da
Associação Portuguesa de
Museologia, “Trabalho Jornalístico
e MultiMedia”
Menção honrosa para a
reportagem Rohingya - Um
povo sem pátria

MaisFutebol
ganhou o prémio
de melhor
programa
desportivo

Manuel Luís
Goucha ganhou o
prémio de melhor
apresentador
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Identidade Jornalística

Criar Qualidade
com Ética

Realça-se ainda o reconhecimento público por um acompanhamento
noticioso de proximidade e pela divulgação dos eventos mais relevantes
a nível internacional:

Valorizar as Pessoas

COVID-19:
Aparecimento de casos em Portugal
e primeiro confinamento

Proteger o Planeta

Apoios à economia e
às famílias portuguesas
devido à crise provocada
pela pandemia

Inovar no Digital

Parlamento discute e
aprova 5 projetos de lei
sobre a eutanásia

Novo confinamento
em Portugal

Sobre o relatório

Parlamento apresenta
Plano de Recuperação
e Resiliência

Tabelas

Orçamento Suplementar
de 2020 e Orçamento do
Estado para 2021

51

Saída do Reino
Unido da UE

Assassinato de George
Floyd e os violentos
confrontos em várias
cidades americanas

Eleições nos EUA
(com cobertura dos
enviados especiais)

COVID-19: A pandemia
e a sua evolução
no mundo
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3.1. Valorização do Capital Humano
Caracterização do Capital Humano

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

As pessoas são dos capitais mais valiosos das empresas. Num contexto de
permanentes mudanças nas competências, por exigência do mercado, a par de
uma relação mais flexível dos jovens com a sua carreira, é necessário criar respostas
capazes de garantir a motivação dos colaboradores.
A gestão de talento e o desenvolvimento do capital humano têm um papel
central no atual enquadramento do Grupo Media Capital, na medida em que o
desenvolvimento profissional é encarado como estratégico para o futuro.
Pretendemos contribuir, de forma adequada, para a Gestão do Desenvolvimento
e da Mobilidade & Dinâmica Organizacional, tendo como base a Gestão do
Desempenho, pelo que a formação se assume como pilar fundamental do
desenvolvimento de competências, tendo por base o Programa inMotion.

530

Proteger o Planeta

61%

469

39%

101

Inovar no Digital

Mulher

Homem

Até ao 3º ciclo

Sobre o relatório

Entre os 18 e os 34 anos
Entre os 35 e os 44 anos
Entre os 45 e os 54 anos
Entre os 55 e os 64 anos

Tabelas

Com mais de 65 anos
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Ensino
Secundário

Ensino
Superior

20%
36%
34%
9%
1%

ROTATIVIDADE

A taxa de entrada desceu 14% em relação a 2019.
No entanto, o Grupo preocupou-se em manter os profissionais, o que explica a
diminuição da taxa de saída em 7% face a 2019.
A Taxa de Rotatividade1 apresentou valores negativos pela primeira vez em 4
anos
(-157% que em 2019)
1 - Taxa de Rotatividade = Taxa de Saída – Taxa de Entrada. Valor negativo da taxa
significa uma maior retenção dos colaboradores do que saída.

OBJETIVOS E METAS 2021
Em 2020, teve início um novo ciclo estratégico em que o principal foco de atuação
da Direção de Recursos Humanos foi o investimento na Proposta de Valor para os
Colaboradores do Grupo.
Neste contexto, foi lançado, em outubro, um survey online dirigido a todos os
colaboradores com vista à sua auscultação sobre diversos temas organizacionais,
nomeadamente Comunicação e Cultura de Empresa, Gestão de Desempenho,
Compensação e Evolução na Carreira, Formação e Condições de Trabalho. O
exercício pretendeu conhecer a opinião e o nível de conhecimento dos colaboradores
sobre estes temas, envolver e valorizar a participação de todos nos processos
internos e procurar a melhoria contínua nas políticas e processos de gestão de
recursos humanos.
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OBJETIVOS E METAS 2021

Criar Qualidade
com Ética

Da análise de resultados, complementada com a realização de um ciclo de focus
group iniciado em dezembro, emergiram os seguintes objetivos e metas para 2021:

Valorizar as Pessoas

Garantir a Gestão Integrada de Talento, reconhecendo o desafio que
é ser um dos principais Grupos de media em Portugal e a ambição de
sermos capazes de encarar cada um dos nossos colaboradores na sua
individualidade, promovendo uma abordagem integrada à gestão de
talento, assente em três pilares distintos: atração de talento, avaliação
e desenvolvimento e gestão de carreiras;

Proteger o Planeta

Criar um ambiente propício – ao nível do clima organizacional, promoção
do sentido de pertença e perspetiva de carreira e de desenvolvimento
– para que cada colaborador sinta a motivação e o sentido de missão
necessários para realizar o seu trabalho explorando todo o seu potencial;
Assegurar a existência de programas de formação e desenvolvimento
que permitam valorizar o capital humano e estimular continuamente
a capacidade para executar a estratégia de curto, médio e longo prazo
do Grupo;

Inovar no Digital

Promover uma cultura de autonomia, responsabilização e meritocracia,
reconhecendo e distinguido as virtudes pessoais e profissionais, o
empenho, a orientação e o compromisso com o sucesso do Grupo.

Sobre o relatório

Ainda na ótica de estimular o sentimento de pertença e promover a participação
diretamente no negócio, o Grupo Media Capital lançou o Projeto Eureka,
endereçando um convite aberto e generalizado a todos os colaboradores para a
apresentação de ideias originais para programação audiovisual e radiofónica, a
emitir pelos vários meios do Grupo.
Os objetivos deste projeto foram:
1. Aceder a ideias originais com potencial editorial e económico para posterior
produção e exploração, em função das necessidades e orientações específicas
dos vários meios de comunicação social do Grupo Media Capital;

Tabelas

2. Identificar talento emergente, com vista ao desenvolvimento futuro de projetos
na área da produção e exploração de programação audiovisual e radiofónica.
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Formação e capacitação

2020 foi um ano historicamente atípico também no que respeita à formação e
capacitação dos nossos profissionais. Foi um ano que exigiu alterações estruturais
significativas, tanto em modelo de trabalho como em comunicação, tendo o
número de ações de formação reduzido significativamente, tal como as iniciativas
e palestras desenvolvidas para as mais variadas áreas.
Estamos conscientes de que a formação assume um papel crucial no cumprimento
dos objetivos estratégicos da Media Capital. Assim, continuámos a apostar na
qualificação e atualização sistemática dos recursos humanos, promovendo a
melhoria das suas competências e aprendizagem contínua na organização. Os
condicionalismos, os desafios vividos e as alterações na dinâmica de funcionamento
ocorridas em 2020 obrigaram-nos a um exercício de reinvenção, tendo sido
absolutamente determinante investir na melhoria e inovação dos programas e
metodologias de formação.
Neste âmbito, a Direção de Recursos Humanos apresentou a todos os colaboradores
uma parceria com o Linkedin Learning, através da qual os colaboradores passaram
a poder aceder a mais de 16.000 conteúdos online, onde e quando mais lhes
convier, ao seu próprio ritmo e possibilitando a adaptação ao seu dia de trabalho e
principais áreas de interesse.

Formação por Categoria Profissional
(2020)

521

600
500

nº pessoas

400
300
200
100
0

9

Pessoal directivo
ectivo

35
Quadros intermédios

Pessoal técnico qualificado

Devido à COVID-19, o número de horas de formação desceu 89% em relação a 2019
O segmento de profissionais mais afetado pela pandemia foram os quadros intermédios
do Grupo, que viram as suas horas de formação reduzidas em 96% por comparação
com 2019
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Saúde e segurança no trabalho

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
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A Saúde e a Segurança no Grupo Media Capital são vistas, cada vez mais,
como valores para a Organização, sendo que o seu sucesso está intimamente
relacionado com a crescente preocupação e melhoria das condições de
trabalho providenciadas aos Colaboradores. Este é um tema determinante
para o aumento da motivação dos Colaboradores, o que, por sua vez, resulta
num potencial aumento da competitividade, num aumento da produtividade
e, fundamentalmente, na diminuição da ocorrência de acidentes e doenças
profissionais.
Em 2020 tivemos um enorme desafio pela frente, tendo em conta a situação
pandémica e os riscos colocados à saúde pública. Os dados que apresentamos
são demonstrativos do impacto que a COVID-19 teve nos nossos resultados,
em termos de saúde e segurança no trabalho.
Estamos comprometidos com a promoção da atividade física, do bem-estar e da alimentação saudável. Para isso, temos um Programa de Saúde
Ocupacional com diversos eixos: medicina curativa, osteopatia, apoio
psicológico, nutrição e ergonomia.

Total de Acidentes de Trabalho

Inovar no Digital

32

2018

Sobre o relatório

12% em relação a

33

2019

2019

Tabelas

2018

59

2019

O número de horas
de ausência no

Taxa de Absentismo
2020

acidentes de
trabalho diminuiu

29

2020

O número de

trabalho desceu 93%
em relação a 2019,

0,25

quando as horas

3,7

trabalhadas apenas

3,7

face a 2019

decresceram 11%

26

-50%

TAXA DE INCIDÊNCIA

1

DE ACIDENTES NAS

(MENOS 11% DO QUE

DESLOCAÇÕES

EM 2019)

CASA/TRABALHO,
COMPARATIVAMENTE COM 2019

O GRUPO MEDIA CAPITAL
APOIOU CORPORAÇÕES DE
BOMBEIROS AO REALIZAR E
COMPARTICIPAR TESTES À
COVID-19

14
TAXA DE FREQUÊNCIA

2

(MENOS 0,5% QUE
EM 2019)

O Grupo Media Capital desenvolveu, em 2020, uma
linha de apoio aos colaboradores da Plural, composta
por uma equipa de psicólogos especializados da
empresa ICAS. Esta linha está disponível 24h por dia,
7 dias da semana, para aconselhar, guiar, orientar e
prestar serviços de apoio em situações de crise.

1 – A taxa de incidência estima o risco de um colaborador sofrer um acidente de trabalho num intervalo de
tempo. Indica o nível de segurança no trabalho e a eficácia das medidas preventivas adotadas pelas empresas.
As fórmulas de cálculo podem ser consultadas no anexo ”Indicadores Sociais”;
2 – A taxa de frequência é uma forma de a empresa determinar qual a frequência de acidentes para um milhão
de horas trabalhadas. As fórmulas de cálculo podem ser consultadas no anexo” Indicadores Sociais”.
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Saúde e segurança no trabalho
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O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia que, como já aqui foi
referido anteriormente, impactou de forma muito negativa a operação
da Media Capital, pondo em causa a saúde de todos os colaboradores e
das respetivas famílias.
As regras do teletrabalho e outras formas de funcionamento operacional,
como a organização de horários e equipas, foram decisivas para garantir
às equipas a segurança desejada no seu posto de trabalho, assim como
as facilidades necessárias para o apoio a familiares sem quebra de
serviço, produtividade ou desempenho.
Para dar resposta a esta adversidade, foi desenvolvido um plano de
contingência que procurou orientar todas os colaboradores sobre os
procedimentos a seguir para garantir a sua segurança. Neste plano
foram abordados:

Proteger o Planeta

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Lavagem e Higienização das mãos

Regras de etiqueta respiratória

Inovar no Digital

Distanciamento social

Limpeza das instalações

Reorganização do espaço de trabalho

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Chegada ao local de trabalho

Circulação nas instalações

Equipamentos de proteção individual

Utilização do bar, refeitório e Time Out

Utilização das casas de banho

Sobre o relatório

Testes Rápidos
Reorganização dos tempos de trabalho

PROCEDIMENTOS PERANTE A SUSPEITA DE COVID-19

Tabelas

Se estiver em casa

61

Se estiver no local de trabalho

Para responder e conter o coronavírus, foram reforçadas as medidas de
higiene e foi intensificada a testagem. Neste particular, além de testar
os colaboradores, procurámos ajudar a comunidade em que estamos
inseridos, realizando testes a profissionais externos e parceiros como
a Associação de Bombeiros de Queluz.

+5.000

42.550

TESTES À COVID-19

MÁSCARAS CIRÚRGICAS

REALIZADOS

DISTRIBUÍDAS

4.300
LITROS DE ÁLCOOL GEL
DISTRIBUÍDOS

ACRÍLICOS DE PROTEÇÃO
COLOCADOS EM TODOS
OS DEPARTAMENTOS

27.750

1.275

MÁSCARAS FFP2

LITROS DE ÁLCOOL

DISTRIBUÍDAS

ISOPROPÍLICO DISTRIBUÍDO
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3.2. Igualdade de Género, Diversidade
e Inclusão
Igualdade de oportunidades e gestão de desempenho

712€

635€

600€

600€

580€

580€

557€

Inovar no Digital

557€

Proteger o Planeta
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Enquanto Grupo orientado para as pessoas, a Media Capital assume o compromisso de
preparar as equipas, os líderes e cada um dos seus colaboradores para um desempenho
profissional adequado e, assim, potenciador do desenvolvimento do próprio negócio.
O Modelo de Gestão de Desempenho do Grupo Media Capital permite uma gestão
transversal do desempenho e do desenvolvimento individual, valorizando os resultados
obtidos, os comportamentos demonstrados e promovendo a meritocracia.
A estrutura do Modelo de Gestão de Desempenho baseia-se em duas componentes, a
saber: i) avaliativa e ii) desenvolvimento.
A avaliação centra-se na apreciação de competências comportamentais e técnicas,
através de uma escala de referência quantitativa. A componente de desenvolvimento
é composta pela definição de um Plano Individual de Desenvolvimento, ajustado às
necessidades de cada colaborador, que é discutido e acordado aquando da reunião de
avaliação individual e reflete o melhor plano de aprendizagem e evolução para cada
colaborador.
O Plano de Desenvolvimento de competências assenta em modelos de Coaching,
Mentoring, Integração em novos projetos, Formação onJob, Formação específica,
entre outros.

O salário mais baixo
no grupo (para as
mulheres) é 12% superior
ao ordenado mínimo
nacional.

Sobre o relatório

Em 3 anos este valor
subiu 14% para os
homens e 28% para as
mulheres.
2017

2018

Tabelas

Homens
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2019

2020

Mulheres

100%

0

DE RETORNO APÓS
LICENÇA PARENTAL (ATÉ 12

ZERO CASOS DE DISCRIMINAÇÃO

MESES APÓS LICENÇA)

POLÍTICA OU OUTRA

RACIAL, DE GÉNERO, RELIGIOSA,

3.3. Envolvimento na comunidade
Comunidade e parcerias solidárias

O Camião da Esperança

A TVI, a Rádio Comercial e a Galp uniram esforços
e criaram sinergias na luta contra a COVID-19
no interior de Portugal. O Camião da Esperança
fez-se à estrada no dia 18 de abril de 2020 e
percorreu vários municípios do interior, para
informar e rastrear comunidades com problemas
de mobilidade, contribuindo, assim, para minimizar
o impacto da pandemia em Portugal.
O Camião da Esperança realizou mais de 2.500
testes à COVID-19, percorreu 3.134 km, passou por 22
localidades de norte a sul do país e registou 46 casos
positivos, que foram devidamente encaminhados
para as autoridades de saúde pública competentes.

Nunca Desistir

A TVI associou-se à campanha solidária
“Nunca Desistir”, promovida pela Missão
Continente e pela LAPS Foundation,
realizando três emissões especiais
nos dias 12 e 19 de abril e 1 de maio de
2020. A campanha pretendia mobilizar
os portugueses para a angariação de
fundos destinados a apoiar famílias com
carências agravadas pela pandemia e
pelo contexto de emergência nacional.
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Comunidade e parcerias solidárias

A ajuda não pode parar

Proteger o Planeta
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A TVI, a Rádio Comercial e a Fairy
uniram-se para levar a cabo uma
operação solidária que visava,
através da Rede de Emergência
Alimentar, ajudar os portugueses
em dificuldades. Face à evolução
da situação pandémica e sabendo
do aumento dos pedidos de ajuda
diários à Rede de Emergência
Alimentar, procurou-se suprimir as
carências alimentares sentidas por
centenas de famílias portuguesas.

Todos por todos

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

A campanha ‘Todos por Todos’,
desenvolvida em parceria pela TVI,
Missão
Continente,
Federação
Portuguesa de Futebol (FPF) e
LAPS Foundation, pretendeu apoiar
a resposta social nacional, numa
altura em que os pedidos de ajuda
às instituições de solidariedade
dispararam. Para contribuir, as pessoas
que se deslocavam às lojas do universo
de marcas Continente, só tinham de
indicar, no momento do pagamento,
quais os bens que pretendiam doar e as
respetivas quantidades. O contributo
podia também ser feito através de uma
linha telefónica de valor acrescentado
(o valor da chamada de 1€ revertia na
integra), de transferência MBWay ou de
transferência bancária. Os alimentos
angariados foram distribuídos pela
Cruz Vermelha Portuguesa e pela
Rede de Emergência Alimentar, que
os fizeram chegar a quem deles
necessitava.
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Wonderland Lisboa

Em 2020, a TVI viu-se forçada a realizar o
“Wonderland Lisboa” de modo particular. Na 5ª
edição do maior Mercado de Natal do país, convidouse a comunidade a ficar em casa e assistir ao evento
na segurança e no conforto do lar, na companhia da
TVI. No domingo, dia 20 de dezembro, a TVI dedicou
uma emissão especial à magia do Wonderland,
que voltou a contagiar o país, na Aldeia de Natal
do Somos Portugal. A quadra encheu-se de luz,
cor, animação, e a festa fez-se também com muita
música, com uma Parada de Natal que percorreu
as ruas de Lisboa. A TVI associou-se ainda à Santa
Casa da Misericórdia e Jogos Santa Casa, à Câmara
Municipal de Lisboa e à NIU para, em sintonia com o
espírito de entreajuda da quadra, entregar cabazes
alimentares e brinquedos a famílias carenciadas.

One World: Together at home

A TVI e a Rádio Comercial transmitiram, em simultâneo,
o “One World: Together at home”, um evento histórico
que juntou os principais artistas do mundo para
apoiar a Organização Mundial de Saúde e a luta global
contra a COVID-19. O festival foi transmitido na noite
de sábado para domingo, 19 de abril de 2020 e contou
com warm up apresentado por Rui Maria Pêgo e Rita
Rugeroni e com vários artistas a participarem online,
através de uma plataforma de partilha de vídeos.
Posteriormente, Nuno Markl e Diogo Beja comentaram
os concertos, inseridos num evento com a curadoria de
Lady Gaga. A TVI e a Rádio Comercial garantiram a
transmissão do concerto, oferecendo aos portugueses
o que de melhor se faz no mundo da música.
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Comunidade e parcerias solidárias
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O Grupo Media Capital tem construído parcerias
essenciais com diversas entidades públicas e
privadas, com o objetivo de potenciar ao máximo
as causas solidárias que apoia.

Remodelação e decoração de um espaço
designado para o serviço de apoio social da
Câmara Municipal de Loures.

Proteger o Planeta

Fornecimento de equipamento de proteção
individual aos Bombeiros de Bucelas e
realização de testes rápidos à COVID-19.

Recolha de alimentos para a apoiar a Refood no
combate à fome e à desigualdade social.

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Recolha de alimentos para apoiar os profissionais
da área audiovisual, que ficaram sem trabalhar
e, logo, sem fonte de rendimento por causa da
pandemia.

Tabelas

Desde 2012 que a Direção de Recursos Humanos recolhe tampas
de plástico para converter em cadeiras de rodas. Graças a esta
campanha, já foram ajudadas 9 crianças e 1 adulto.
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4.1. Uso responsável dos recursos
Materiais
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2020 foi um ano de redução drástica na utilização de materiais para o desenvolvimento
das operações no Grupo Media Capital. Houve uma diminuição significativa do consumo
de matérias-primas, motivada pela constante preocupação em otimizar, mas também
porque se verificou, de facto, uma redução da atividade.
A produção de cenários da EPC afigura-se como a atividade mais intensiva dentro
do Grupo no que respeita ao consumo de materiais, trabalhando e transformando
matérias-primas nos mais diversos elementos de cenografia que todos os dias surgem
na televisão.
Comparativamente com 2019, o consumo de madeira aumentou, devido à alteração
do formato dos cenários e da essência dos projetos desenvolvidos, contribuindo,
naturalmente, para a diminuição do consumo de outros materiais utilizados para o
mesmo efeito.

Proteger o Planeta

102 kg plástico
(-88% do que em 2019)

61 Ton Ferro

(-20% do que em 2019)

Sobre o relatório

Inovar no Digital

4 Ton Alumínios 160 kg Madeira
(-80% do que em 2019)

(+54% do que em 2019)

689 L Tinta

14.9 Ton Papel

(-44% do que em 2019)

(-23% do que em 2019)

Tabelas

No Grupo Media Capital, a reutilização faz parte do quotidiano:
• Reutilização de materiais como madeiras, estruturas metálicas e painéis na
construção de cenários.
• Reutilização de adereços e elementos cenográficos em várias produções.
• Utilização e reutilização de elementos cenográficos multiusos, que permitem
otimizar as gravações, reduzir custos e racionalizar os recursos humanos e
energéticos envolvidos na sua produção.
71

Água

A água é um dos recursos mais importantes do nosso planeta. Nesse sentido,
procuramos constantemente aplicar medidas internas de controlo ao consumo
deste bem precioso. O desperdício de agua é, para o Grupo Media Capital, um
indicador que pretendemos reduzir todos os anos.

Consumo de água
2017

18.455

2018

2019

2020

-27%

18.758
18.075

O valor de 2020 é mais baixo
do que o registado em anos
anteriores, muito por força da
à redução de horas de trabalho
nas instalações da Media Capital

13.140

0.13 L/M€

Intensidade Hídrica ( L/M€)

0,112
0,103
0,110
0,096

DE ÁGUA CONSUMIDA
COMPARATIVAMENTE A 2019

DE INTENSIDADE
HÍDRICA

(-13% DO QUE EM 2019)

32.6 L
DE ÁGUA CONSUMIDA
POR COLABORADOR
(-26% DO QUE EM 2019)
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Resíduos
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A sustentabilidade é um pilar importante do modelo de negócio do Grupo
Media Capital. Estamos sempre à procura de novos métodos para reduzir o
impacto ambiental, nomeadamente na produção e eliminação de resíduos.
Em 2020 registou-se uma redução significativa da quantidade de resíduos
produzidos pelo Grupo. A diminuição das horas de trabalho, aliada à
paragem no desenvolvimento de novos conteúdos, desempenhou um papel
preponderante nesse resultado.

Valorizar as Pessoas

Quantidade total de Resíduos (kg)

633,2

566,6

685,4

-29%

RESÍDUOS PRODUZIDOS
COMPARATIVAMENTE A 2019

488,7

-59%

Proteger o Planeta

DE RESÍDUOS
PERIGOSOS PRODUZIDOS
COMPARATIVAMENTE A 2019

Inovar no Digital

2017

2018

2019

2020

-49%

-70%

+292%

-8%

-15%

Sobre o relatório

de plástico em resíduos
do que em 2019

Tabelas

CASOS DE INCUMPRIMENTO DAS
LEIS E REGULAMENTOS AMBIENTAIS

-54%

de madeira em resíduos
do que em 2019

de resíduos urbanos ou
equiparados do que em 2019
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0 (ZERO)

de materiais de construção
em resíduos do que em 2019

de resíduos biodegradáveis
do que em 2019

de papel e cartão em
resíduos do que em 2019

4.2. Energia e Alterações climáticas
Eficiência Energética

A eficiência energética é um tema prioritário para a Media Capital e que está em
linha com a tendência nacional e europeia. O Grupo tem vindo a realizar um amplo
leque de ações de melhoria na gestão e consumo de energia, contribuindo para o
combate às alterações climáticas e para a redução de custos inerentes à utilização
de energia. Estas ações estão estruturadas em três pilares:
• Racionalização do consumo - Realização de operações de consumo intensivo
nas horas de maior produção e com tarifas mais económicas.
• Validação da 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.
• Alerta de anomalias - Alertas automáticos aos responsáveis operacionais,
sempre que se verificam indisponibilidades ou anomalias, o que permite a
sua intervenção imediata.
O Grupo Media Capital tem três grandes fontes de consumo energético:
• Consumo de eletricidade
• Consumo de combustíveis para deslocações (Frota)
• Consumo de combustíveis na Infraestrutura

Intensidade energética
(GJ/M€)

333

322

318

2020

2019

2018

2017

276

318 GJ/M€
DE INTENSIDADE ENERGÉTICA
(-1% COMPARATIVAMENTE A 2019)
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25.021

26.842

23.575

-7% DE CONSUMO
DE ENERGIA,
COMPARATIVAMENTE
A 2019

Criar Qualidade
com Ética

Grupo Media Capital

26.854

Consumo total de eletricidade (GJ)

Valorizar as Pessoas

2020

2019

2018

2017

18.241

Esta redução deve-se ao
decréscimo das deslocações
profissionais

2020

24.169

24.673

Proteger o Planeta

-25% DE CONSUMO
DE COMBUSTÍVEIS NA
FROTA DA EMPRESA

26.588

Consumo combustí veis - F rota (GJ)

1.954

Consumo de C ombustiv eis - In fraestutur a (GJ)

-79% DE CONSUMO
DE COMBUSTÍVEIS NA
INFRAESTRUTURA

1.836
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2020

2019

2018

2017

Tabelas

381

1.567

Sobre o relatório
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2019

2017

2018

Redução no consumo devido à
diminuição das horas de trabalho e
consequente consumo de energia

Esta diminuição significativa
prende-se com o facto de, em
2020, a utilização de geradores ter
sido reduzida, tal como o consumo
de gás propano e gasóleo

Emissões de gases com efeito de estufa

A Media Capital procura, de forma contínua, reduzir a sua pegada
ambiental e, mais concretamente, o volume de emissões de gases com
efeito de estufa (GEE). Para avaliar o impacto das nossas ações, é
fundamental conhecer as nossas fontes de emissões porque é através
delas que se mede o esforço de redução. O GMC calcula as emissões de
GEE de acordo com referenciais internacionais, como o WBCSD GHG
Protocol - Corporate Standard, para as emissões diretas (âmbito 1) e
emissões indiretas do consumo de energia (âmbito 2 e 3).
Este ano foi feito o cálculo das emissões de âmbito 3 associadas a
business travel.

Emissões CO2

3.421
2.805

3.317
3.189

3.465
2.520

2.828
1.015

2017

2018

Âmbito 1

2019

2020

Âmbito 2

-18%

-60%

DE EMISSÕES DE CO2 DE

DE EMISSÕES DE CO2 DE

ÂMBITO 1 EM RELAÇÃO A 2019

ÂMBITO 2 EM RELAÇÃO A 2019

92 TON
DE CO2e RELATIVAS ÀS EMISSÕES

28,6 tCO2e/M€

DE ÂMBITO 3 (DESLOCAÇÕES DE

DE INTENSIDADE CARBÓNICA

AVIÃO E COMBOIO)

(-21% EM RELAÇÃO A 2019)
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5.1.
Presença Digital e Interatividade
5.2.
Tecnologia de Futuro
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5.1. Presença Digital e Interatividade
Conteúdos digitais e redes sociais

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

Sabemos que, hoje em dia, o meio digital é tão importante como
os meios tradicionais, pelo que a presença do Grupo Media Capital
nesse universo é determinante para ampliar as ligações do público
às marcas do Grupo e aumentar o alcance dos seus conteúdos.
Pretendemos, através da inovação, proporcionar melhores
experiências aos espetadores, ouvintes e leitores, amplificando o
alcance e interatividade das marcas e produtos, potenciando a
fidelização à Media Capital garantindo maior tempo de visualização
e escuta.
É por isso que o nosso objetivo é ser a melhor empresa de Media
e Digital do país, reconhecida pela inovação, talento e geração de
valor. Queremos ser a referência.
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OBJETIVOS E METAS 2021
Reforçar a aposta no eixo da informação clara, distinta, contra as fake news
e a hegemonia da distribuição por terceiros. Dessa forma reforçaremos
a nossa aposta nas plataformas próprias e nos desenvolvimentos
tecnológicos que nos permitam chegar diretamente aos públicos com as
nossas marcas de informação e parceiros.

Aproximação aos portugueses no estrangeiro, através do reforço da
oferta de soluções para acesso a conteúdo pelo TVI Player.

Pelas redes sociais, manteremos a portugalidade como um dos eixos a
sublinhar nas publicações de relacionamento com os nossos seguidores,
relevando rostos, efemérides e marcos que a todos nos unem como povo
e como nação.

Acompanhamento das principais alterações e novidades nas tecnologias
de futuro, nomeadamente da rede 5G e da Produção em IP.

Relatório de Sustentabilidade
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Interatividade Multiplataforma

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

A acessibilidade transversal, seja em termos de localização como de
condição física, é um requisito para aumentar a ligação aos nossos
consumidores e exponenciar o alcance dos nossos canais, plataformas e
conteúdos. Neste sentido, o Grupo tem trabalhado para levar os conteúdos
da TVI e restantes marcas da Media Capital ao maior leque de dispositivos
possível. Pretende-se que os utilizadores disfrutem dos seus conteúdos
preferidos em qualquer lugar e a qualquer hora. Para tal, também têm
sido estabelecidas parcerias como:

79.060.086

291 091 556,00

57.436.578

235.004.257,00

83.979.171

309.702.639,00

67.512.531

270.735.633,00

91.907.411

Sobre o relatório

311.358.136,00

Inovar no Digital

TVI Player/Audiências

pageviews
Tabelas

videoplays
2016
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2017

2018

2019

2020

38%

24%

mais visitas de
página

mais visualizações
de vídeos

+12.600
novas assinaturas
em 1 ano

A Plataforma tecnológica NONIO é o exemplo da nossa busca
constante pela qualidade e segurança dos conteúdos. Foi criada
pelos maiores grupos de comunicação do país, para oferecer
conteúdos personalizados aos espetadores. Conta já com 70 dos
principais sites portugueses.

5,2M

1,8M

de alcance de
utilizadores

de utilizadores
registados
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Marketplace
ativo desde agosto
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Apoio à comunidade e cultura

Criar Qualidade
com Ética

No Grupo Media Capital preocupamo-nos com os que nos rodeiam
e é por isso que procuramos realizar parcerias com diferentes
instituições, no sentido de promover a cultura digital e de ser parte
ativa no desenvolvimento sustentável da sociedade.

Valorizar as Pessoas

Prémios “New Talent”, em parceria com a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa e a NiT, para
distinguir o jovem mais talentoso de Portugal.

Proteger o Planeta

Arquitetos, artistas plásticos, escritores, cantores
ou designers, o talento está por todo o lado e esta
continua a ser a oportunidade para mudar a vida
de alguns jovens, ajudando-os a concretizar um
sonho maior.

Inovar no Digital

Parceria com a Universidade Lusófona para a
passagem de filmes de curta e media metragem
na Plataforma TVI Player.

Sobre o relatório

Desta forma, promovemos a divulgação e
o conhecimento público de jovens cineastas
portugueses.

Tabelas

No mês de dezembro, oferecemos a
subscrição do TVI Player para que os
portugueses a viver no estrangeiro possam
acompanhar o que se passa no seu país,
mantendo a ligação às suas origens.
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5.2. Tecnologia de Futuro
Aposta tecnológica

Para garantir o desenvolvimento tecnológico do Grupo, nomeadamente
no Digital, foram desenvolvidos vários projetos com vista a melhorar a
qualidade e a facilitar o trabalho dos nossos profissionais.

LIA
Financiado pela Google – 445 mil €

Projeto de desenvolvimento e renovação
de infraestrutura de vídeo, que vai
possibilitar que os nossos profissionais
emitam reportagens em qualquer lugar,
a partir do seu Smartphone, e obtenham
feedback imediato dos espectadores.

NÓNIO
Investimento de 150 mil €

Projeto estratégico comercial para a
plataforma de controlo sobre a qualidade
e segurança dos dados dos utilizadores.

J.E.R.F
Financiamento de 25 mil €

Projeto de desenvolvimento do jornalismo
local relacionado com a cobertura noticiosa
da pandemia. O objetivo foi aproximar os
especialistas da informação em distritos
de menor visibilidade.

Relatório de Sustentabilidade
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Criar Qualidade
com Ética

No ano de 2020 continuaram a ser feitas atualizações tecnológicas em
toda a redação da TVI com o intuito o de promover o profissionalismo
e a qualidade do trabalho desenvolvido.

Inovar no Digital

O NOVO ESTÚDIO DE INFORMAÇÃO

Sobre o relatório

O desenvolvimento do novo estúdio de informação surgiu com a ideia de
reformatar a visão tecnológica e, ao mesmo tempo, reforçar a filosofia
de proximidade da informação da estação. No momento da inauguração,
o próprio Diretor de Informação da TVI, Anselmo Crespo, explicou as
mudanças e os seus impactos: “vamos ter um novo estúdio, super
tecnológico e totalmente 360º. Isto significa que a mesa central onde o
telespectador vê pivôs e comentadores vai ter 3 ambientes diferentes, um
para cada um dos noticiários centrais da informação do canal: “Jornal da
Uma”, “Jornal das 8” e o prime time da TVI24”.

Tabelas

Adicionalmente, passámos a poder recorrer à realidade aumentada, uma
ferramenta que nos permite passar informação de forma mais inovadora e
criativa. A questão da inovação não existe por si. Existe para conseguirmos
fazer chegar notícias às pessoas de uma forma mais fácil de apreender.
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Além do novo estúdio, que veio revolucionar a forma como a informação
é produzida e apresentada aos nossos espectadores, procuramos inovar
também nos processos internos. Para tal, procurámos alterar a forma
como guardamos os conteúdos produzidos ao longo dos anos, para que
este esteja acessível de uma forma simples e direta.

Digitalização do arquivo TVI

Garante
eficiência
na
gestão
de
conteúdos, facilitando o acesso de todos
os profissionais à informação. Com estes
pequenos passos queremos fazer parte
da vanguarda tecnológica para que os
nossos espectadores possam ver as suas
necessidades respondidas num curto
espaço de tempo.

A COVID-19 impôs alterações nas rotinas
estabelecidas. A adaptação à nova realidade
implicou o desenvolvimento de procedimentos
e ferramentas que dessem aos profissionais
a possibilidade de realizar as suas tarefas
independentemente do local de trabalho.
Procedeu-se a uma atualização tecnológica
de mesas de emissão, conexão de matrizes
e servidores de informação para garantir a
qualidade de todo o conteúdo, mesmo com uma
parte significativa dos nossos colaboradores a
trabalhar a partir de casa.

313
Relatório de Sustentabilidade
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colaboradores em teletrabalho em
2020 (28% do total de colaboradores)
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6. Sobre o relatório
Conteúdo

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Criar Qualidade
com Ética

O relatório de sustentabilidade da Media Capital 2020 constitui a quarta
divulgação pública da visão e das ações desencadeadas pelo Grupo em matéria
de sustentabilidade. Simultaneamente, o documento é a demonstração não
financeira consolidada do Grupo Media Capital relativa ao ano de 2020, no
formato de relatório separado, dando, assim, resposta ao artigo 508ºG do Código
das Sociedades Comerciais.
Este relatório resulta de um processo de reflexão interna sobre os tópicos mais
relevantes para o negócio do Grupo e para as partes interessadas, realizado
em 2017 e atualizado com a informação da atividade desenvolvida em 2020. A
divulgação da informação foi feita de acordo com a Norma Global Reporting
lnitiative 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 e Contas 2020 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 grandes empresas e grupos, transposta para a
legislação nacional através do Decreto-Lei n.º 89/2017 de 28 de julho.

Âmbito e perímetro

Inovar no Digital

Este relatório apresenta o desempenho do Grupo e engloba todas as suas empresas
(ver capítulo 1. Grupo Media Capital), incluindo 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, sendo, no entanto,
comercializados conteúdos para outros países. Os dados reportados no relatório
referem-se à atividade do ano de 2020, no entanto, são por vezes reportados
dados a partir do ano 2017 e realizadas comparações de evolução face a 2019. Está
prevista a atualização da informação e do desempenho de sustentabilidade do
Grupo para 2021, a ser publicada em 2022. O presente relatório não foi submetido
a verificação externa por uma entidade independente.

Desenvolvimentos futuros

Tabelas

Sobre o relatório

A Media Capital pretende, durante o ano de 2021, 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. No presente elemento de relato é
apenas realizado o mapeamento do contributo do Grupo para o cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No decurso do
corrente ano, 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 do Grupo sob a forma de contributo para a concretização da
Agenda 2030 das Nações Unidas.
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Ficha técnica
Título: Relatório de Sustentabilidade Media Capital 2020
Propriedade: Grupo Media Capital, SGPS, SA
Consultoria técnica: Deloitte Risk Advisory, SA
Referencial de relato: Global Reporting lnitiative (GRI) Reporting
standards 2016 e Suplemento sectorial Media G4
Período de relato: 01/01/2020 - 31/12/2020
Data prevista para o próximo relatório: 2022 (sobre o exercício de 2021)

Contactos:
Media Capital Telefone: +351 21 434 7500
Representante para as Relações com o Mercado e a Comissão de
Mercado de Valores Mobiliários
Morada: Rua Mário Castelhano, 40 Queluz de Baixo 2734-502 Barcarena
Email: ir@mediacapital.pt
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7. Tabelas
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GRI Standard

Descrição

Conteúdos Gerais
GRI 103 - Abordagens de gestão

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

Perfil Organizacional
102-1

Nome da organização

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

102-3

Localização da sede

102-4

Localização das operações

102-5

Tipo e natureza legal de propriedade

102-6

Mercados servidos

102-7

Dimensão de organização

102-8

Informação sobre empregados e outros trabalhadores

102-9

Cadeia de abastecimento

102-10

Mudanças significativas para a organização e a sua
cadeia de abastecimento

102-11

Abordagem ao princípio da precaução

102-12

Iniciativas externas

102-13

Adesão a associações

Estratégia
102-14

Mensagem do CEO

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

Tabelas

Sobre o relatório

Ética e Integridade
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102-16

Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento

102-18

Estrutura de governação

102-30

Eficácia dos processos de gestão de risco

Capítulo Relatório

Página
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10

1. Grupo Media Capital

11 e 12

6. Sobre o relatório

89 e 90

1. Grupo Media Capital

18

1. Grupo Media Capital

11, 12 e 19

1. Grupo Media Capital

18

Anexos

114

3. Valorizar as pessoas

55, 56 e 114

1. Grupo Media Capital

23 e 24

1. Grupo Media Capital

23 e 24

1. Grupo Media Capital

23 e 24

1. Grupo Media Capital

23, 25, 33, 34, 39,
40, 65, 66, 67

1. Grupo Media Capital

39, 65, 66, 67

1. Grupo Media Capital

7e8

1. Grupo Media Capital

20

1. Grupo Media Capital

13 e 14

1. Grupo Media Capital

19

1. Grupo Media Capital

19 e 20
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ODS

Modelo Empresarial

Combate à corrupção e suborno;
Respeito pelos direitos humanos
Modelo Empresarial; Modelo de
Gestão
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GRI Standard

Descrição

Conteúdos Gerais
GRI 103 - Abordagens de gestão

Valorizar as Pessoas

Envolvimento com Stakeholders
102-40

Lista de grupos de interessados

102-41

Acordos de negociação coletiva

102-42

Identificação e seleção das partes interessadas

102-43

Abordagem ao envolvimento das partes interessadas

102-44

Principais tópicos e preocupações suscitadas pelos
stakeholders

Tabelas
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Prática de Reporte
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102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas

102-46

Definição do conteúdo do relatório e dos limites do
tema

102-47

Lista de tópicos materiais

102-48

Reformulações de informação de relatórios anteriores

102-49

Alterações ao relatório de sustentabilidade

102-50

Período abrangido para as informações apresentadas
no relatório

102-51

Data do relatório mais recente

102-52

Ciclo de relatórios

102-53

Ponto de contacto para questões relacionadas com o
relatório

102-54

Reivindicações de relatórios em conformidade com as
Normas GRI

102-55

Índice de conteúdo GRI

102-56

Garantia externa
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sustentabilidade associados
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Definição das questões mais
relevantes
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GRI Standard

Descrição
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Conteúdos Gerais
GRI 103 - Abordagens de gestão
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Prática de Reporte
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103-1

Explicação do tópico material e do seu Limite

103-1

Explicação do tópico material e do seu Limite

103-1

Explicação do tópico material e do seu Limite

103-1

Explicação do tópico material e do seu Limite

103-2

A abordagem de gestão e as suas componentes

103-2

A abordagem de gestão e as suas componentes

103-2

A abordagem de gestão e as suas componentes

103-2

A abordagem de gestão e as suas componentes

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

103-3

Avaliação da abordagem de gestão
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GRI Standard

Descrição

Criar Qualidade
com Ética

Conteúdos Gerais

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

GRI 200 - Divulgações económicas
201-1

Valor económico direto gerado e distribuído

201-4

Assistência financeira recebida do governo

202-1

Rácios do salário de entrada padrão por sexo, em
comparação com o salário mínimo local

202-2

Proporção de Membros da Alta Direção contratados
na Comunidade Local em Unidades Operacionais
Importantes

203-2

Impactos económicos indiretos significativos

204-1

Proporção das despesas com fornecedores locais

205-1

Operações avaliadas para riscos relacionados com a
corrupção

205-3

Incidentes confirmados de corrupção e ações tomadas

206-1

Ações judiciais por comportamento anti concorrencial,
antitrust e práticas de monopólio

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

GRI 300 - Divulgações ambientais
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301-1

Materiais utilizados por peso ou volume

301-2

Materiais de entrada reciclados utilizados

302-1

Consumo de energia dentro da organização

302-3

Intensidade energética

302-4

Redução do consumo de energia

303-1

Consumo total de água, por fonte

305-1

Emissões diretas (Âmbito 1) de GEE

305-2

Energia indireta (Âmbito 2) Emissões de GEE

305-4

Intensidade das emissões de GEE

305-5

Redução das emissões de GEE

306-2

Resíduos por tipo e método de eliminação

307-1

Incumprimento das leis e regulamentos ambientais
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Anexos

108

Anexos

108

Anexos
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8, 17

1. Grupo Media Capital

9 e 108

12

1. Grupo Media Capital

22

1. Grupo Media Capital

22

16

1. Grupo Media Capital

22

16

4. Proteger o Planeta

71 e 109

12

7. Tabelas

109

12

4. Proteger o Planeta

74, 75 e 76

7, 13

4. Proteger o Planeta

74

7, 13

4. Proteger o Planeta

75

7, 13

4. Proteger o Planeta

72

4. Proteger o Planeta

75 e 76

4. Proteger o Planeta

75 e 76

13

4. Proteger o Planeta

75 e 76

13

4. Proteger o Planeta

76

13

4. Proteger o Planeta

73

12

4. Proteger o Planeta

73
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8
Questões sociais e relativas aos
trabalhadores
Igualdade entre mulheres e
homens e não discriminação

Combate à corrupção e suborno

Questões Ambientais

5, 8

16

6
13
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7. Tabelas
GRI Standard

Descrição

Criar Qualidade
com Ética

Conteúdos Gerais

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

GRI 400 - Divulgações sociais

101

401-1

Contratação de novos empregados e rotatividade dos
empregados

401-2

Benefícios concedidos a empregados a tempo inteiro
que não são concedidos a empregados temporários ou
a tempo parcial

401-3

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença
parental

403-2

Tipos e Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absentismo e óbitos relacionados com o
trabalho

403-3

Serviços de saúde ocupacional

404-1

Media de horas de formação por ano, por funcionário

404-2

Programas de atualização de competências dos
funcionários e programas de assistência à transição

404-3

Percentagem de empregados que recebem
regularmente análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira

405-1

Diversidade de órgãos de governação e funcionários

405-2

Rácio entre o salário de base e a remuneração das
mulheres e dos homens

406-1

Incidentes de discriminação e medidas corretivas
tomadas

413-1

Operações com envolvimento da comunidade
local, avaliações de impacto, e programas de
desenvolvimento

417-1

Requisitos para informação e rotulagem de produtos e
serviços

417-2

Incidentes de não conformidade relativos à informação
e rotulagem de produtos e serviços

418-1

Reclamações fundamentadas relativas a violações da
privacidade dos clientes e perdas de dados dos clientes

419-1

Incumprimento de leis e regulamentos no domínio
social e económico
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3. Valorizar as pessoas

56

8

3. Valorizar as pessoas

57, 58, 58 e 60

8

7. Tabelas

116

8

3. Valorizar as pessoas

59 e 60

3. Valorizar as pessoas

59, 60 e 117

3. Valorizar as pessoas

58 e 117

4, 8

3. Valorizar as pessoas

58

4, 8

3. Valorizar as pessoas

58

3. Valorizar as pessoas

55, 63 e 114

3. Valorizar as pessoas

63 e 118

3. Valorizar as pessoas

63

3. Valorizar as pessoas

64. 65 e 66

2. Criar Qualidade com Ética

45, 46, 47 e 52

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

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

3
3

5, 8
5, 8, 10
5, 8, 16
11

2. Criar Qualidade com Ética

48

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

2. Criar Qualidade com Ética

48

Respeito aos direitos humanos

16

48

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

16

2. Criar Qualidade com Ética
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7. Tabelas
GRI Standard

Descrição

Criar Qualidade
com Ética

Conteúdos Gerais

Tabelas

Sobre o relatório

Inovar no Digital

Proteger o Planeta

Valorizar as Pessoas

GRI G4 - Media - Divulgações setoriais específicas
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G4-M2

Metodologia para monitorizar a adesão às políticas de
criação de valores / conteúdo

G4-M3

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

G4-M4

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

G4-M5

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

G4-M6

Métodos para interagir com a audiência e resultados
obtidos

G4-M7

Medidas tomadas para fomentar o desenvolvimento da
literacia de Media nas audiências e os seus resultados
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2. Criar Qualidade com Ética

46, 79, 80, 81 e 82

4

2. Criar Qualidade com Ética

31, 48, 49 e 50

4

2. Criar Qualidade com Ética

31, 34, 45, 46, 51, 52

Igualdade entre mulheres e
homens e não discriminação dos
direitos humanos

10

2. Criar Qualidade com Ética

46

Igualdade entre mulheres e
homens e não discriminação dos
direitos humanos

10

2. Criar Qualidade com Ética

46, 79 e 80

2. Criar Qualidade com Ética

31, 42 e 43
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ANEXOS
Indicadores Económicos

102-7 - Dimensão da organização
201-1 - Valor económico direto gerado e distribuído
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
204-1 - Proporção de Despesas com Fornecedores Locais em Unidades
Operacionais Importantes
GRI

201-1

102-7

Valor Económico
Direto Gerado (€)

2018

Valor Económico
Gerado

165.462.893

181.808.742

177.806.714

137.610.805

-23%

Volume de negócios

165.314.587

181.633.975

164.116.211

137.382.609,5

-16%

Outros rendimentos

148.306

174.766

1.003.491

228.195,5

-77%

Valor Económico
Distribuído

150643756

168729292

147.709.870

136.257.707

-8%

Custos operacionais

83.260.568

99.471.443

100.701.571

91.767.952

-9%

Salários e benefícios a
colaboradores

41.678.235

41.540.253

43.592.353

44.448.020

2%

Distribuição de
dividendos

17.747.768

18.593.000

-

0

-

Pagamentos ao
estado

7.904.604

9.082.427

3.339.346

0

-

Donativos e outros
investimentos na
comunidade

52.581

42.169

76.600

41.735

-46%

Valor Económico
Acumulado

14.819.137

13.079.449

17.175.494

1.353.098

-92%

Total de ativos

301.244.357

293.890.671 307.316.846

251.861.834

-18%

Capital próprio

141.441.737

143.519.396

149.103.711

77.951.173

-48%

Passivo

159.802.621

150.371.276

158.213.135

173.910.661

10%

Resultado operacional 32.174.055

33.328.081

11.230.950

-9.197.728

-182%

Resultado líquido

21.573.126

5.654.146

-11.095.716

-296%

19.787.029

2019

Variação
2019/2020

2017

2020

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.

Notas:
• Rúbricas incluídas em cada item de reporte e alinhamento com os valores reportados no R&C:
• Volume de negócios: Prestações de serviços, vendas e outros rendimentos suplementares
• 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 das demonstrações de
resultados apresentados no R&C
• Salário e benefícios: 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
• Por alteração interna do modelo de reporte, isto é transformação de uma componente de “outros rendimentos” em
“Volume de Negócios” foram atualizados os valores para o “Volume de Negócios” (2017-2020).
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GRI

201-1

Política
Remuneratória

2019

2020

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Homem

Salário mínimo mais
baixo praticado pelo
grupo Media Capital

557

557

580

580

600

600

712

635

Salário mínimo
nacional

557

557

580

580

600

600

635

635

1.086

1.008

994

1.044

1.145

1.132

1.166

1.729

Rácio de salário
de entrada entre
mulheres e homens

201-4

2018

Mulher

Salário médio de
entrada

GRI

2017

1,08

0,95

Apoio Financeiro significativo recebido do estado
(€)
Financiamento SI - Inovação nº39666 do QREN
Aquisição de Espaço para Difusão de Ações de Publicidade

1,01

0,67

2017

2018

2019

2020

Variação
2019/2020

237.838

187.759

100.084

100.000

0.08%

-

-

-

3.342.532,88

-

Notas:
• O financiamento recebido do estado por parte da Media Capital está associado ao contrato de concessão de
Incentivos Financeiros no âmbito do Sistema de Incentivos entre a Agência para o investimento e o comércio Externo
de Portugal e IOL Negócios – Serviços de Internet, S.A. e Media Capital Digital S.A.
• A Aquisição de Espaço para Difusão de Ações de Publicidade pelo Estado ocorreu no seguimento da Resolução de
Conselho de Ministros nº38-B/2020, posteriormente retificada pela declaração de Retificação nº22/2020

GRI
202-2

Proporção de Membros da Alta Direção Contratados na
Comunidade Local em Unidades Operacionais Importantes
Percentagem de gestores de topo com origem em Portugal

2017

2018

2019

2020

77%

77%

77%

100%

Notas:
• Para o cálculo da percentagem de gestores de topo com origem em Portugal foi usado o número de Administradores
Executivos e Não-Executivos.

GRI

204-1

Fornecedores
Nº Total de Fornecedores
Percentagem de fornecedores nacionais
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2017

2018

2019

2020

6.002

5.838

6.300

5.133

93%

93%

95%

96%
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ANEXOS
Indicadores Ambientais

301-1 - Matérias-primas utilizadas por peso ou por volume
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
306-2 - Quantidade total de resíduos, por tipo e método de tratamento

GRI

Matérias-primas utilizadas por peso ou por volume
Materiais Renováveis
2020
EPC

Madeiras
Papel para cenários

Media Capital Serviços 83.260.568

EPC

303-1

kg

2.176

kg

12.786,4

kg

Materiais Renováveis

301-1

GRI

160.000

Alumínios

4.000

kg

Tintas

5.000

litros

102.000

kg

Colas

689

litros

Ferro

61.000

kg

Plástico

Consumo de água

2017

2018

2019

2020

Variação
2019/2020

Consumo de água
da rede pública de
abastecimento (m3)

18.455,00

18.758,00

18.075,00

13.140,01

-27%

Consumo de água por
colaborador (litros/dia)

48,66

47,72

44,06

32,64

-26%

Notas:
• Água de abastecimento da rede pública representa a totalidade dos consumos nas instalações da empresa
• Para cálculo do consumo água por colaboradores, em 2020 foram contabilizados 366 dias (ano bissexto).
• O valor do volume de negócios foi atualizado desde 2017 até ao ano presente e nesse sentido foram atualizados os
valores para a intensidade hídrica.
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2017

2018

2019

2020

Variação
2019/2020

26.588

24.673

24.169

18.241

-25%

1.567

1.954

1.836

381

-79%

7.459.472

6.548.613

7.455.974

6.950.393

-7%

Mix renovável iberdrola

39.00%

26.00%

53.00%

59.00%

11%

Eletricidade (GJ)

26.854

23.575

26.842

25.021

-7%

Consumo total energia energia (GJ)

55.010

50.202

52.846

43.643

-17%

Total consumo energia renovável (%)

19%

12%

27%

34%

26%

Total consumo energia nãorenovável (%)

81%

88%

73%

66%

-10%

433,5

378

440,8

427

-3%

3.421

3.317

3.465

2.828

-18%

Combustíveis - Frota (kgCO2e)

1.837.727

1.705.485

1.665.158

1.261.044

-24%

Combustíveis - Infraestruturas
(kgCO2e)

103.714

132.085

123.854

21.497

-83%

F-gases (kgCO2e)

1.479.640

1.479.640

1.676.233

1.545.171

-8%

Âmbito 2 (tCO2e)

2.805

3.189

2.520

1.015

-60%

Fator emissão: Iberdrola (gCO2/
kWh)

376

487

338

146

-57%

Fator emissão: Portugal (gCO2/
kWh)

349

349

349

349

0%

Emissões indiretas (market-based)

2.805

3.189

2.520

1.015

-60%

Emissões indiretas (location-based)

2.605

2.287

2.604

2.427

-7%

Âmbito 3 (tCO2e)

n.d.

n.d.

n.d.

92

-

Deslocações de colaboradores em
veículos de terceiros

n.d.

n.d.

n.d.

92

-

Emissões associadas à aquisição
de papel

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

-

305-4

Intensidade Carbónica (âmbito 1,2
e 3) - tCO2e / M€

37,7

35,8

36,5

28,6

-21%

201-1

Volume negócios (€)

165.314.587

181.633.975

164.116.211

137.382.610

-16%

GRI

Consumo combustíveis (GJ)
Combustíveis - Frota (GJ)

302-1

Combustíveis - Infraestruturas (GJ)
Eletricidade (kWh)

302-3

Intensidade energética (GJ/M€)
Emissões GEE
Âmbito 1 (tCO2e)

305.1,
305-2;
305-3
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ANEXOS
Notas Metodológicas:
No cálculo 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 nível das
infraestruturas detidas pela organização, incluindo o combustível utilizado durante a gravação
de cenas exteriores.
Inclui-se no consumo direto de energia:
• Consumo de gasóleo 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 âmbito 1 incluem:
• Emissões resultantes do consumo de energia direta (fontes móveis e estacionárias)
• Emissões fugitivas das recargas de f-gases
As emissões de âmbito 2 incluem:
• Emissões resultantes de compra de eletricidade
Para o cálculo das emissões de âmbito 2 foram utilizados os métodos “market-based” e
“location-based”.
Mix de renováveis 2016 divulgado pela empresa fornecedora de eletricidade foi aplicado a 2016 e
2017. Para 2018 o mix foi atualizado em conformidade com os dados publicados pelo fornecedor.
Para as emissões location-based não estava disponível à data o fator atualizado para Portugal,
pelo que foram utilizados os dados de 2019.
Dados sobre o mix energético e fator de emissão da eletricidade está disponível em:
• https://www.iberdrola.pt/sobre-nos/mercado-eletrico/rotulagem-energia/iberdrola-portugal
No cálculo das recargas de F-gases foi utilizada uma nova metodologia de contagem, e foram
feitas as atualizações dos valores para 2017, 2018 e 2019 segundo o novo método. À data ainda
tinham sido reportados os valores de recargas de f-gases pelo que, para 2020, foi feita uma
estimativa dos últimos 3 anos.
Para o cálculo das emissões de CO2 de âmbito 3 foram identificadas as viagens de avião de
curto, médio e longo curso e as viagens de comboio. Para tal foram calculados os quilómetros
realizados em cada viagem e aplicado o fator de conversão de quilómetros em kgCO2e, de
acordo com as métricas do website “http://www.carbon-calculator.org.uk/”.
O valor do volume de negócios foi atualizado desde 2017 até ao ano presente e nesse sentido
foram atualizados os valores para a intensidade carbónica e intensidade energética.
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Fator de emissão

Unidade

Categoria

Fonte

Âmbito 1 - Combustão Estacionária
74.2367

kg CO2e/GJ

Combustão
Estacionária - Diesel

APA, National Inventory Report. IPCC,
Fourth Assessment Report.

56.423

kg CO2e/GJ

Combustão
Estacionária – Gás
Natural

APA, National Inventory Report. IPCC,
Fourth Assessment Report.

63.423

kg CO2e/GJ

Combustão
Estacionária - LPG

APA, National Inventory Report. IPCC,
Fourth Assessment Report.

Âmbito 1 - Combustão em fontes móveis
69.0943188

kg CO2e/GJ

Carro de Passageiros Gasóleo

APA, National Inventory Report. IPCC,
Fourth Assessment Report.

69.823

kg CO2e/GJ

Carro de Passageiros Gasolina

APA, National Inventory Report. IPCC,
Fourth Assessment Report.

63.941

kg CO2e/GJ

Carro de Passageiros
- LPG

APA, National Inventory Report. IPCC,
Fourth Assessment Report.

Âmbito 1 - F Gases
1773.85

kg CO2e/kg

R407C

APA, Fluorinated Gases Database. IPCC,
Fourth Assessment Report.

3921.6

kg CO2e/kg

R404A

APA, Fluorinated Gases Database. IPCC,
Fourth Assessment Report.

2087.5

kg CO2e/kg

R410A

APA, Fluorinated Gases Database. IPCC,
Fourth Assessment Report.

2346

kg CO2e/kg

R417A

APA, Fluorinated Gases Database. IPCC,
Fourth Assessment Report.

2728.95

kg CO2e/kg

R422D

APA, Fluorinated Gases Database. IPCC,
Fourth Assessment Report.

Âmbito 2 - Eletricidade
0.273705667

kg CO2e/kWh

Eletricidade locationbased: Portugal -2016

Energy outlook - IEA (2016)

0.349240212

kg CO2e/kWh

Eletricidade locationbased: Portugal - 2017,
2018, 2019

Energy outlook - IEA (2017)

0.487

kg CO2e/kWh

Eletricidade marketbased - 2018

IBERDROLA (2018)

0.376

kg CO2e/kWh

Eletricidade marketbased - 2019

IBERDROLA (2017)
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ANEXOS
GRI

Quantidade total de resíduos, por tipo e método
de tratamento (ton)

Divisão por tipo
de resíduo

306-2

2017

2018

2019

2020

Embalagens contaminadas

3,7

3,5

3,1

3,9

Equipamentos elétricos e
eletrónicos

0

0,2

0,2

6,5

Lâmpadas

0,1

0,4

0,4

0,1

Madeiras

45,4

199,4

269,3

124,1

Materiais de construção

56,5

18,4

20,7

10,6

Metais e ferro

-

-

40,6

20,8

Papel e cartão

19,3

22

21,1

17,9

Plástico

0,1

0,2

0,2

0,1

Resíduos Biodegradáveis

0

1,2

1,2

4,7

Resíduos Urbanos ou
Equiparados (RUB)

503,7

316

323,4

299,1

Tintas, vernizes e absorventes

1,9

1,1

1

-

Vidro

2,5

4,2

4,2

0,9

Resíduos Perigosos

0,90%

0,90%

2,00%

0,8%

Resíduos não perigosos

99,10%

99,10%

98,00%

99,2%

Preparação para valorização

67,50%

86,40%

n.a

n.a

Eliminação

32,50%

13,60%

n.a

n.a

Preparação para valorização

100%

100%

n.a

n.a

Eliminação

0%

0%

n.a

n.a

Preparação para valorização

99,70%

99,90%

n.a

n.a

Eliminação

0,30%

0,10%

n.a

n.a

Perigosidade

Destinos
perigosos

Destinos não
perigosos

Destino total

Notas:
• A discriminação de resíduos perigosos e destino final dos resíduos aferidos através do código LER respetivo de
cada entrada no relatório de fornecedores.
• Em 2018 não foi possível obter dados de produção de destino dos resíduos de ferro e alumínio, 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.
• Em 2019 e 2020 não foi possível obter informação sobre o destino dos resíduos.
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Indicadores Sociais
102-8 - Número total de colaboradores, discriminados por contrato de trabalho, género, faixa
etária e antiguidade
401-1 - Novas contratações e taxa de rotatividade
401-3 - Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental, por género
403-2 - Tipo e taxa de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos
relacionados com o trabalho, por região e por género.
404-1 - Media de horas de formação anual por colaborador, género e categoria funcional
405-1 - Diversidade dos órgãos de governação e dos colaboradores
405-2 - Rácio do salário base e remuneração entre mulheres e homens

GRI

Ano

2017

2018

2019

2020

Total de Colaboradores

1.058

1.077

1.124

1.100

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

616

442

1.058

632

445

1.077

655

469

1.124

672

428

1.100

Full time

615

442

1.057

631

445

1.076

654

469

1.123

672

425

1.097

Part time

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

3

3

Contratos sem
termo (efetivos)

502

358

860

504

355

859

487

343

830

498

337

835

Contratos a
termo certo

114

84

198

128

90

218

168

126

294

174

91

265

Flexível

12

5

17

13

3

16

10

4

14

0

0

0

Género

Tipo de Trabalho

Tipo de Contrato

Tipo de Horário

Fixo

239

176

415

192

143

335

182

146

328

185

141

326

Isenção de
horário

365

261

626

427

299

726

463

319

782

487

287

774

Entre os 18 e os
34 anos

112

102

214

111

95

206

121

106

227

130

92

222

Entre 35 e os 44
anos

301

201

502

277

187

464

272

180

452

246

152

398

Entre 45 e os 54
anos

150

109

259

183

128

311

199

143

342

230

146

376

Entre 55 e os 64
anos

50

27

77

55

32

87

57

36

93

60

34

94

Com mais de 65
anos

3

3

6

6

3

9

6

4

10

6

4

10

Até 1 ano

107

77

184

121

78

199

159

116

275

119

50

169

De 1 a 3 anos

38

26

64

33

27

60

26

28

54

77

49

126

De 3 a 8 anos

90

70

160

48

47

95

57

38

95

64

49
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De 8 a 15 anos

164

125

289

181

130

311

154

116

270

142

91

233

Mais de 15 anos

217

144

361

249

163

412

259

171

430

270

189

459

Nacionalidades

Nº de diferentes
nacionalidades

6

6

12

6

7

13

5

6

11

0

1

1

Colaboradores c/
deficiência

N.º de
colaboradores
com deficiência

5

6

11

6

9

15

7

8

15

0

0

0

Direito de
associação

Nº de
colaboradores
sindicalizados

102-8
Faixa Etária

Antiguidade

35

61

63

55

Notas:
• Em 2020, o único colaborador identificado como tendo uma nacionalidade diferente da Portuguesa é de nacionalidade espanhola.
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ANEXOS
GRI

Total

Género

401-1

2017

2018

2019

2020

Variação
2019/2020

Total de entradas

210

220

391

233

-40%

Total de saídas

185

201

344

259

-25%

Taxa de entrada

20%

20%

35%

21,2%

-39%

Taxa de saída

17%

19%

31%

24%

-23%

Taxa de
rotatividade

2%

2%

4%

-2%

-157%

Mulher

74

89

173

70

-60%

Homem

136

131

218

163

-25%

Com menos de 30
anos

79

82

141

70

-50%

Entre 30 e os 50
anos

122

126

219

136

-38%

Com mais de 50
anos

9

12

31

27

-13%

Mulher

70

86

148

111

-25%

Homem

115

115

196

148

-24%

Com menos
de 30 anos

48

59

99

62

-37%

Entre 30 e
os 50 anos

123

129

203

153

-25%

Com mais
de 50 anos

14

13

42

44

4.76%

Rotatividade

Entradas
Idade

Género

Saídas
Idade

Notas:
• Taxa de entrada = nº entradas/nº total de colaboradores
• Taxa de saída = nº saídas/nº total de colaboradores
• Taxa de rotatividade = taxa de entrada – taxa de saída
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GRI

401-3

Licença parental

2017

2018

2019

2020

Variação
2019/2020

Género

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

N.º de colaboradores
com direito a licença
parental no período

616

442

1.058

632

445

1.077

655

469

1.124

672

428

1.100

-2,1%

N.º de colaboradores
que usufruíram da
licença parental

35

30

65

24

22

46

27

29

56

21

21

42

-25,0%

N.º de colaboradores
que regressaram
após a licença
parental

34

23

57

24

12

36

26

19

45

21

21

42

-6,7%

N.º de colaboradores
que permaneceram
mais de 12 meses na
Organização após a
licença parental

34

23

57

24

12

36

26

19

45

21

21

42

-6,7%

Taxa de retorno após
licença

97%

77%

88%

100%

55%

78%

96%

66%

80%

100%

100%

100%

24,4%

Taxa de retorno 12
meses após a licença

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,0%

Notas:
• Taxa de retorno é dada por (Nº de colaboradores que retornam após a licença parental/Nº de colaboradores que
usufruíram da licença parental)
• Taxa de retenção é dada por (Nº de colaboradores que permaneceram mais de 12 meses na organização após
licença parental/Nº de colaboradores que regressaram após licença parental no ano anterior)
• Assume-se, para efeito de taxas, que a data de início da licença define o ano de reporte do indicador
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ANEXOS
GRI

403-2

Indicadores
de SHST Colaboradores

2017

2018

2019

2020

Variação
2019/2020

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

Total de acidentes
de trabalho

25

12

37

22

10

32

22

11

33

23

6

29

-12%

N.º acidentes no
local de trabalho

22

10

32

21

7

28

19

10

29

22

5

27

-7%

N.º acidentes nas
deslocações casa/
trabalho

3

2

5

1

3

4

3

1

4

1

1

2

-50%

N.º óbitos
relacionados com o
trabalho

0

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

n.d.

n.d.

n.d.

-

Taxa de acidentes

22

15

20

19

13

16

18

9

14

17

6.13

15

10%

Taxa de doenças
ocupacionais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

-

Taxa de dias
perdidos

566

42

350

260

151

216

374

81

228

432

110

306

34%

Taxa de absentismo

2

4

3

3

6

4

3

4

4

0,4

0,1

0,25

-93%

Taxa de Frequência

20

16

14

14

0%

Taxa de Incidência

35

30

29

26

-11%

Notas:
• A metodologia de cálculo adotada 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
• 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
• Dias perdidos correspondem a dias de calendário
• Todos os acidentes são reportados ao seguro, pelo que ferimentos leves estão contabilizados
• Para o cálculo das taxas de frequência e incidência utilizaram-se as fórmulas:
- Taxa de frequência = Nº acidentes *1000000/Número de horas trabalhadas
- Taxa de incidência = Nº de acidentes de trabalho *1000/Nº colaboradores * Horas trabalhadas

GRI

Media de horas de
formação por género

Ano

2017

2018

2019

2020

Variação
2019/2020

Mulher

7,3

5,3

5,7

0,74

-87%

Homem

2,8

3,9

4,8

0,37

-92%

Pessoal diretivo

3,9

3,2

1,1

0,18

-83%

Quadros intermédios

15,1

13,0

19,5

0,63

-97%

Pessoal técnico qualificado

4,3

4,2

4,7

0,52

-89%

4,7

4,5

5,0

0,51

-90%

Género

404-1
Categoria Profissional

Total
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GRI

405-1

Ano

Distribuição
do número de
colaboradores
por categoria
profissional

2017

2019

2020

Género

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

Pessoal
diretivo

43

16

59

43

14

57

40

15

55

38

12

50

Quadros
intermédios

26

14

40

26

14

40

31

20

51

34

22

56

Pessoal
técnico

547

412

959

563

417

980

584

434

1.018

600

394

994

Total de
Colaboradores

616

442

1.058

632

445

1.077

655

469

1.124

672

428

1.100

Ano

Género

2018

2017

2018

2019

2020

Género

H

M

H

M

H

M

H

M

Pessoal
diretivo

73%

27%

75%

25%

73%

27%

76%

24%

Quadros
intermédios

65%

35%

65%

35%

61%

39%

61%

39%

Pessoal
técnico

57%

43%

57%

43%

57%

43%

60%

40%

Total de
Colaboradores

58%

42%

59%

41%

58%

42%

61%

39%

Notas:
• Não foram identificados grupos de minorias significativos de reporte
• As categorias utilizadas correspondem aos níveis de desagregação utilizados internamente

GRI

405-2

Rácio da remuneração Media entre
Mulheres/Homens por categoria
profissional

2017

2018

2019

2020

Variação
2019/2020

Pessoal diretivo

1,21

1,27

1,19

0,94

-21,0%

Quadros intermédios

0,91

0,89

0,83

0,82

-1,3%

Pessoal técnico qualificado

0,92

0,92

0,92

0,93

0,9%

Total

0,90

0,90

0.91

0,85

-6,6%

Notas:
Rácio calculado através de:
• Remuneração Media das mulheres por categoria profissional/ Remuneração Media dos homens por categoria
profissional, para cada categoria e para cada ano.
• Total calculado por Remuneração Media do total das mulheres do grupo/ Remuneração Media do total dos
homens do grupo.
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