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PESSOAS 

O ano de 2021, apesar dos desafios provocados pela situação 

pandémica que ainda se vive, foi também um ano em que o Grupo 

Banco CTT procurou transmitir uma certa estabilidade aos seus 

Colaboradores, mantendo e reforçando os momentos de partilha, 

presenciais ou à distância, a Formação à distância, os Eventos e 

o Voluntariado, iniciativas que são já reconhecidas como parte 

integrante da Cultura do Grupo. 

O regime de teletrabalho exigido, alternado com o regime 

híbrido implementado sempre que possível, fez também 

parte da realidade do Grupo Banco CTT, tal como em 2020, 

porém assumido com maior naturalidade e com respostas 

mais ágeis e ajustadas à realidade de cada empresa do Grupo. 

No entanto, em 2021, o Grupo Banco CTT deparou-se com novos 

desafios, nomeadamente no que diz respeito ao mercado de 

trabalho, mais ativo e competitivo, com impacto nas áreas de 

Recrutamento e de Retenção. 

O ano termina com a certeza de que o Grupo terá de desenvolver 

as competências necessárias para vingar nesta nova realidade, 

bem como definir o regime futuro de trabalho que será, 

certamente, diferente do que se viveu até 2020.

Avaliar e Reconhecer

O Grupo Banco CTT mantém, e aperfeiçoa todos os anos, uma 

política de reconhecimento face ao mérito e empenho individual 

de cada Colaborador, em particular através da remuneração 

variável assente no modelo de avaliação de desempenho.

Os modelos de avaliação de desempenho do Grupo Banco 

CTT valorizam e exponenciam uma cultura de desempenho e 

meritocracia através de uma consistente e transparente forma 

de avaliação e diferenciação dos desempenhos, traduzida em 

objetivos individuais ambiciosos, realistas, mensuráveis e 

específicos, que representam os objetivos de Grupo e de cada 

empresa. Adicionalmente, os modelos comportam a avaliação 

de comportamentos e competências alinhadas com a cultura e 

valores do Grupo. Por outro lado, também assentam num processo 

de construção de um plano de desenvolvimento individual, 

potenciando ao longo do ano oportunidades de feedback entre as 

hierarquias e os seus Colaboradores, estimulando uma cultura de 

responsabilização pessoal para o desenvolvimento das respetivas 

carreiras. 

Em 2021 destacam-se as seguintes iniciativas:

 Lançamento e início de um projeto para informatizar o 

processo de avaliação de desempenho no Banco CTT, o 

qual estará em funcionamento em 2022;

Definição e implementação de uma nova metodologia que 

garante a aprovação e divulgação junto dos Colaboradores, 

da Política de Remuneração do Grupo Banco CTT e 

respetivos Modelos de Avaliação de Desempenho no início 

do ano em que os mesmos produzem efeitos.

Benefícios

O Banco CTT e a Payshop concedem a todos os Colaboradores um 

Seguro de Saúde gratuito para o próprio e que poderá ser alargado 

ao agregado familiar. No caso da 321 Crédito, os Colaboradores 

têm um sistema complementar de assistência médica - SAMS 

(Serviços de Assistência Médico-Social), extensível ao agregado 

familiar, previsto no Acordo de Empresa.

No âmbito dos benefícios, mantém-se a preocupação do 

Grupo Banco CTT em proporcionar aos Colaboradores um 

conjunto de vantagens que se revelem mais-valias no dia-

a-dia, nomeadamente, o acesso a condições especiais em 

estabelecimentos e serviços de parceiros, bem como produtos 

e serviços do Grupo CTT. Estes benefícios são constantemente 

atualizados com novos parceiros e subdividem-se em dois 

programas:

Programa de descontos Grupo CTT – este programa atribui 

descontos a todos os Colaboradores do Grupo CTT, em 

produtos e serviços CTT e Banco CTT, incluindo condições 

especiais em crédito à habitação ou seguros;

Sou CTT – conjunto de empresas parceiras dos CTT permite 

ao Colaborador ter acesso a descontos nos produtos e 

serviços de lojas, ginásios, hotéis, bancos, empresas de 

telecomunicações, serviços de saúde, entre muitos outros.

Também no âmbito da saúde, face ao contexto pandémico, e de 

modo a salvaguardar a segurança de todos, o Grupo Banco CTT 

disponibilizou aos Colaboradores que assim o pretendessem, 

auto-testes gratuitos com uma periodicidade quinzenal.

Formação

No Grupo Banco CTT a formação é uma das prioridades, sendo 

dedicada especial atenção à formação transversal e à de carácter 

obrigatório a todos os Colaboradores, designadamente formação 

sobre o “Regulamento Geral de Proteção de Dados”, “Código 

de Conduta”, “Código de Boa Conduta e Combate de Assédio”, 
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“Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 

Terrorismo”, “Sensibilização em Ética e Fraude”, “Sensibilização 

de Segurança da Informação”, “Comercialização de Crédito 

Hipotecário ou de Crédito a Consumidores ou Intermediação de 

Crédito”, “Saúde e Segurança no Trabalho”, bem como formação 

relativa a “Pessoas Diretamente Envolvidas na Atividade de 

Agentes de Seguros”, entre outras.

Para os Órgãos Sociais e titulares de Funções Essenciais, pela 

relevância das funções que desempenham na organização, 

foi construído um plano de formação dedicado e adequado às 

suas necessidades, tendo sido ministradas formações como “O 

papel do órgão de fiscalização no controlo interno de um Grupo 

Financeiro”, “International Advanced Certificate in Regulatory 

Compliance”, “O futuro da Banca e a transformação do setor 

financeiro”, e “Corporate Governance: atuação em boards”.

No que concerne a formações técnicas/ funcionais e 

comportamentais, o formato foi quase 100% online, sendo 

as sessões em formato remoto as predominantes. Na área 

comportamental destacam-se formações como “Gestão de 

Tempo”, “Liderança” ou “Negociação” que visam contribuir para 

o desenvolvimento e crescimento dos profissionais. Em termos 

técnicos, além de formações em diferentes temáticas relevantes 

para as funções em apreço, realizadas com o apoio de vários 

fornecedores, manteve-se a formação disponibilizada através 

da plataforma Udemy, a qual tem tido uma grande aceitação junto 

dos Colaboradores que valorizam a flexibilidade e abrangência da 

formação desta plataforma. Destacam-se também as formações 

em “Excel” e “Power BI” que se enquadram numa componente 

técnica transversal à maioria das funções do Grupo Banco CTT. 

No caso da Payshop, houve ainda lugar ao início de um projeto 

transversal às áreas envolvido no desenvolvimento de produtos e 

que envolve formação em temáticas relacionadas com o “Design 

Thinking” e outras metodologias Agile, e que se prolongará em 

2022.

Verificou-se em 2021 um aumento de investimento em 

formações de elevada diferenciação como Pós-graduações e 

certificações avançadas, denotando uma crescente preocupação 

com o desenvolvimento dos Colaboradores e investimento no 

seu crescimento. 

Também na 321 Crédito a aposta na constante formação, 

valorização e motivação dos recursos humanos da instituição, 

manteve-se em 2021 através de diversas ações de formação de 

carácter específico, tais como “Comunicação eficaz com clientes 

em situação de incumprimento”, “Contabilidade Bancária”, 

“Deveres dos Intermediários de Crédito”, “PARI e PERSI”, bem 

como em matéria de Controlo Interno. Deu-se ainda continuidade 

ao processo de formação em Accipiens (sistema core adotado em 

2020) e na nova plataforma Nubitalk adotada em 2021.

Relativamente à formação dos Colaboradores da Rede Retalho 

CTT, a equipa do Banco CTT manteve uma intensa colaboração, 

concebendo e ministrando as diversas ações de formação iniciais 

a Colaboradores que integram a Rede e a sua atividade bancária, 

e que se centram nos produtos e sistemas do Banco CTT, bem 

como conceitos Gerais Bancários.

No total realizaram-se 13.739 horas de formação para os 

Colaboradores do Grupo Banco CTT, mais 58% que no ano de 

2020.

Recrutamento e Mobilidade Interna

Nos últimos anos, o mercado de trabalho tem sofrido grandes 

alterações. Os candidatos estão cada vez mais recetivos a 

conhecer novos projetos e a aferir o seu valor de mercado, o que é 

facilitado pelo facto de se encontrarem em teletrabalho e por isso, 

com uma maior disponibilidade para participarem nos processos 

de seleção. Contudo, este maior volume de candidatos nem 

sempre se traduz em processos mais céleres ou mais eficazes.

Esta mudança no mercado de trabalho teve também como 

impacto um acréscimo do risco de turnover do Grupo Banco 

CTT. Este desafio revelou-se uma oportunidade para o Grupo 

Banco CTT, reforçando a sua estratégia iniciada no ano anterior 

de privilegiar a mobilidade interna como fonte de recursos para 

preenchimento das vagas em aberto. Esta prática tem recolhido 

bom feedback junto da organização pela sua relevância para a 

motivação dos seus Colaboradores e a criação de oportunidades 

de desenvolvimento para os mesmos. 

Contabilizando os números relativos à mobilidade interna, 

em 2021, 8 Colaboradores aceitaram novos desafios noutra 

empresa dentro do universo CTT e, no Grupo Banco CTT, houve 21 

Colaboradores que mudaram a sua função dentro da sua empresa.

O reforço da equipa do Grupo Banco CTT continuou a ser um foco 

de especial atenção, sobretudo derivado da parceria estabelecida 

entre o Banco CTT e a Sonae FS no âmbito do cartão Universo, que 

exigiu a criação de novas funções e reforço de equipas existentes 

dedicadas à gestão deste produto.

O quadro de pessoal a 31 de dezembro de 2021 contava com 

444 Colaboradores, mais 5% que no ano anterior. Procedeu-se 

à contratação de 59 novos Colaboradores para diferentes áreas, 
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mantendo elevados padrões de qualificação, diferentes níveis 

de senioridade e expertise, observando sempre critérios de 

diversidade, nomeadamente de género. Atualmente, tendo em 

conta o contexto de teletrabalho, as competências tecnológicas, 

nomeadamente ao nível de utilização de ferramentas de 

colaboração online, assumiram especial relevância, a par das 

soft skills necessárias ao desempenho de funções à distância.

Apoio à Comunidade

O Grupo Banco CTT manteve o seu apoio à comunidade em 2021, 

nas diversas localizações e de diversas formas.

No âmbito do projeto de Voluntariado Empresarial, o Banco 

CTT manteve o protocolo com a Crevide – Creche Popular de 

Moscavide, Associação sem Fins Lucrativos. Apesar dos desafios e 

limitações decorrentes da situação pandémica que se mantiveram 

em 2021, foram realizadas as seguintes iniciativas com a Crevide 

que envolveram Colaboradores do Banco CTT e da Payshop: 

A elaboração de um livro - as crianças da Crevide em 

conjunto com Colaboradores voluntários criaram, 

desenvolveram e escreveram a história “Um dia de 

ventania”. Os filhos dos Colaboradores e as crianças da 

Crevide foram ainda convidados a ilustrar a mesma;

Durante uma semana a Crevide esteve no átrio do edifício 

sede dos CTT em Lisboa com uma banca a vender artigos 

de Natal. Neste caso, a Crevide pôde ainda usufruir de 

um local de passagem de Colaboradores dos CTT que 

contribuíram também para o sucesso desta iniciativa;

Por fim, destaca-se a já conhecida iniciativa, a oferta 

de cabazes alimentares na época de Natal às famílias 

apoiadas pela Crevide. O Banco manteve a sua contribuição, 

oferecendo também um cabaz por cada cabaz oferecido 

pelos Colaboradores do Banco CTT e da Payshop. Este ano 

foi possível apoiar cerca de 60 famílias, mais 10 famílias 

que em 2020.

De realçar ainda uma iniciativa de cariz solidário que se realizou 

em novembro, dinamizada pela Direção Comercial do Banco 

CTT, que consistiu numa dinâmica de team building, em que 

os 25 Colaboradores desta Direção, organizados em 4 equipas, 

construíram um galinheiro, limparam o terreno e recuperaram 2 

alpendres de uma residência solidária em Sintra. 

Esta residência solidária tem como objetivo disponibilizar 

alojamento com condições dignas de habitabilidade, 

acompanhamento psicossocial de proximidade e supervisão 

técnica permanente, a cerca de 25 utentes. O projeto está 

integrado na Associação Vida Autónoma (AVA), que assenta na 

luta contra a exclusão social de pessoas em situação de sem 

abrigo e em situação de vulnerabilidade social.

A 321 Crédito realizou igualmente uma campanha de Natal, de 

recolha de bens alimentares e não alimentares, para posterior 

distribuição por instituições em Lisboa, Porto e Leiria.

Ainda neste contexto, o Banco CTT juntou-se à VilacomVida, uma 

associação que tem por missão revelar talentos da pessoa com 

deficiência intelectual através de um modelo inovador e inclusivo 

de formação, potenciador de empregabilidade, e foi desafiado 

a participar num projeto de promoção de gerações autónomas. 

Assim tomou-se a decisão de avançar com a inclusão social e 

recrutar uma jovem acompanhada pela associação, que, no início 

de outubro de 2021, começou a trabalhar no Banco CTT através 

um acordo de formação prática em contexto de trabalho.

Cultura / Comunicação Interna

No que concerne à cultura, e considerando que 2021 foi um 

ano em que os Colaboradores dos serviços centrais estiveram 

alternadamente em modelo rotativo no escritório/teletrabalho ou 

em modelo de teletrabalho, o Grupo Banco CTT teve a preocupação 

de manter a proximidade com os seus Colaboradores, e dos 

Colaboradores entre si, procurando preservar a estabilidade e 

motivação, mantendo dinâmicas já conhecidas e que fazem parte 

da Cultura do Grupo Banco CTT. 

A Beat News, newsletter interna com partilha de testemunhos, 

projetos, sugestões de leituras, receitas etc, manteve a cadência 

semanal iniciada em 2020, e desde julho que incluiu também a 

contribuição dos Colaboradores da 321 Crédito. 

A Reunião Geral do Grupo Banco CTT, um encontro anual, realizou-

se a 18 de março, dia em que o Banco celebrou o seu 5º Aniversário, 

e pela primeira vez decorreu em formato digital. Neste evento 

com transmissão live streaming, o Conselho de Administração 

partilhou os principais indicadores, conquistas e projetos do Grupo. 

Na rentrée, pós-férias de Verão, o Banco CTT reuniu pela primeira 

vez em período de pandemia, os Colaboradores num evento 

presencial em espaço ao ar livre, proporcionando o reencontro 

dos colaboradores e para muitos que tinham entrado nos últimos 

meses, a possibilidade de conhecer pessoalmente os colegas.

Durante este ano surgiram ainda novas iniciativas, das quais se 

destacam os Lanches de Conversas Cruzadas, que reúne, de 
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forma digital, o CEO e um grupo de Colaboradores de diferentes 

áreas das 3 empresas do Grupo. Esta iniciativa surge como 

alternativa aos anteriores almoços presenciais, nos quais, com 

um carácter informal, os Colaboradores partilham experiências 

profissionais e colocam questões ao CEO. Nos últimos meses do 

ano foram organizados 3 almoços entre os Responsáveis de 2ª 

linha e os membros da Comissão Executiva. Estes almoços tiveram 

como objetivo aproximar estes Colaboradores de Administradores 

com quem o contacto fosse menos direto e diário. Esta partilha de 

ideias, num contexto informal, permite facilitar a comunicação e 

dar visibilidade a todos dentro da organização.

Em abril, e porque ao longo da pandemia a família tem tido um 

papel fundamental e desafiante, o Banco e a Payshop fizeram uma 

surpresa aos filhos dos seus Colaboradores. Foi-lhes enviada uma 

carta de agradecimento por terem contribuído de forma positiva 

para tudo corresse bem enquanto os pais estiveram em casa, e 

juntamente uma caixa de lápis para fazerem um desenho do que 

representou esse período. Os desenhos foram posteriormente 

divulgados num vídeo interno.

Realizaram-se ainda diversas ações de team building, umas à 

distância e outras presenciais, que reforçaram o espírito de equipa 

e proporcionaram a interação entre os colegas em ambiente 

informal e sem a pressão diária do trabalho.

A 321 Crédito comemorou o seu 6º Aniversário no dia 25 de 

setembro, com uma ação de team building, tendo reunido 

presencialmente grande parte da equipa, num dia de celebração 

e reencontro de alguns colegas de diferentes localidades 

geográficas.

A empresa reuniu ainda os Colaboradores na Reunião Geral 

Comercial e no Jantar de Natal 321 Crédito, que contou com uma 

participação muito expressiva. Ainda ao longo do ano, houve vários 

momentos de comemoração de resultados e celebração de datas 

temáticas, como por exemplo, o Halloween. Pequenos gestos que 

proporcionaram grandes momentos junto dos Colaboradores.

 

A Payshop festejou o seu 20º aniversário a 25 de novembro, 

num evento presencial que reuniu cerca de 50 Colaboradores 

e no qual foram partilhados os principais resultados, festejadas 

as conquistas do ano, e apresentados projetos atualmente a 

decorrer.

Estava previsto um evento de Natal presencial do Banco CTT, 

o qual foi cancelado devido ao número crescente de casos de 

Covid-19. Para assinalar a época festiva foi então lançado um 

passatempo aos Colaboradores o Calendário do Advento Banco 

CTT, com 4 desafios em torno da marca e imagem do Banco CTT. 

A iniciativa contou com uma grande adesão dos Colaboradores, e 

os 5 participantes que responderam corretamente e em menos 

tempo receberam um Tablet como prémio.

Acredita-se que através das diversas iniciativas todos os 

Colaboradores puderam envolver-se na realidade do Grupo Banco 

CTT, reforçando o seu espírito de pertença.

Quadro de Colaboradores1

A estrutura do Grupo Banco CTT continua, em 2021 a apresentar 

uma marcada igualdade de género, apresentando uma distribuição 

próxima de 50% para cada género. No que respeita ao Banco CTT 

esta distribuição mantém-se com níveis bastante equilibrados 

para a generalidade dos diferentes níveis hierárquicos.

Em termos etários, no Grupo Banco CTT 63% dos Colaboradores 

tem menos de 45 anos de idade.

Mais de 50% dos Colaboradores têm um grau académico igual 

ou superior a licenciatura.

1 Não considerando colaboradores em regime de pluralidade de empregadores

Número de colaboradores 2021 2020

Colaboradores* 444 425
  
*não considerando os colaboradores em regime de pluralidade 
de empregadores.

Género 2021 2020

Feminino 52% 50%

Masculino 48% 50%

Faixa Etária 2021 2020

< 30 anos 10% 9%

30 – 34 anos 11% 16%

35 – 44 anos 42% 45%

>= 45 anos 37% 30%

Grau de Qualificação 2021 2020

2º e 3º Ciclo Básico 2% 3%

Ensino Secundário 30% 31%

Bacharelato 3% 3%

Licenciatura 48% 43%

Pós-graduações / Mestrados 18% 19%


	PESSOAS  
	Avaliar e Reconhecer 
	Benefícios
	Formação 
	Recrutamento e Mobilidade Interna 
	Apoio à Comunidade 
	Cultura / Comunicação Interna 
	Quadro de Colaboradores


