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Mensagem do CEO 

Desde sempre que assumimos o compromisso de refletir os princípios de sustentabilidade económica, 

ambiental, social e de governance nos valores, cultura, estratégia e em todos os atos de gestão e atividades 

da nossa Companhia, 2019 não fugiu à regra.  

Acreditamos que o nosso sucesso advém não só da dinâmica e inovação que todos os dias trazemos para 

o mercado, fazendo um acompanhamento muito próximo da sua volatilidade, mas principalmente, pela 

nossa paixão por aquilo que fazemos e pela crença no projeto que representamos. Trabalhamos para vencer 

e é esta dinâmica que nos faz ser resilientes e superar os desafios que a conjuntura económica e social nos 

coloca. 

Ao longo dos anos a nossa dedicação, aos temas dos arquivos, foi-se pautando por valores tão fortes e 

fundamentais como a ética, qualidade, a inovação o foco nas pessoas e a confiança. Queremos continuar 

a aprender e a crescer todos os dias, não só em dimensão, mas também em valores e respeito pelos nossos 

parceiros, clientes e fornecedores. Para esse efeito, continuaremos a investir de forma assertiva e 

controlada. 

A leitura continuada do contexto e a sua integração nas nossas operações e decisões de gestão, refletem 

a atitude e atenção que conferimos à criação de valor sustentável no longo prazo. Deste modo, reforçamos 

as relações de simbiose com acionistas e demais stakeholders, as quais não só mantemos, como 

fomentamos, em prol da nossa longevidade e robustez enquanto organização ambientalmente e 

financeiramente sustentável. 

A estratégia definida e o excelente desempenho operacional permitiram que a EAD terminasse o ano de 

2019 com uma capacidade financeira robusta, reafirmamos, pois, o nosso compromisso com uma estrutura 

de capitais sólida e com uma rigorosa disciplina financeira, como atestam as renovações das distinções 

PME Lider e PME Excelência. 

Uma execução bem-sucedida da estratégia depende, em larga escala, do desenvolvimento das pessoas 

que valorize as competências técnicas e as soft skills, aprofundando a cultura de mérito e de intra-

empreendedorismo, a que acresce ainda uma aposta de aproximação ao mundo tecnológico e científico. 

Foi nesse sentido que definimos como objetivo estratégico para 2019 alargar as nossas soluções de 

desmaterialização, bem como abrir novos mercados verticais, em particular na área da banca, com soluções 

de transformação digital. 
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Foi também em novembro de 2019 que fundamos a EAD Digital Romania, uma empresa sedida em 

Bucareste cujo objeto será a prestação de serviços de transformação digital em particular a digitalização e 

o nosso software de DMS, Document Management System, o RWS. 

O caminho até agora percorrido, não nos retirou a ambição, antes reforçou a nossa vontade em continuar a 

crescer, em desenvolver novos projetos e em enfrentar novos desafios. Para isso, esperamos continuar a 

contar com a dedicação e empenho de todos os que nos têm acompanhado. Portanto e para o futuro 

próximo, prevemos internacionalizar a Companhia, sem nunca esquecer quem nos viu nascer e crescer, o 

nosso Portugal! É com este país que manteremos um compromisso para a vida inteira! 

 

Paulo Veiga 

CEO 
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Explicação da Natureza do Relatório de Sustentabilidade e Divulgação 

 

No Grupo EAD investimos continuamente na promoção do desenvolvimento sustentável, apostando numa 

visão integrada sobre os três eixos de sustentabilidade – Ambiental, Economico e Social. 

O Relatório de Sustentabilidade tem como objetivo divulgar aos stakeholders o nosso desempenho 

económico, social e ambiental durante o ano de 2019.  

A informação aqui apresentada encontra-se de acordo com algumas das diretrizes da Global Reporting 

Initiative. (GRI) enquanto referencial de elaboração de relatórios de sustentabilidade. 

Os principais indicadores poderão ser vistos ao longo do re 

latório. 

O presente relatório divulga os resultados respeitantes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 

2019. 

A divulgação deste relatório vai ser feita através do Site. 
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1.1 - Perfil do Grupo EAD 

 

 

 

1.2 - Estrutura Organizacional 

O governo da sociedade é assumido por um Conselho de Administração composto por três elementos, 

assumindo todos eles funções executivas. 

O Conselho de Administração é um corpo de membros eleitos ou designados, que conjuntamente 

supervisiona as atividades da Companhia. 

As atividades são determinadas pelos poderes, deveres e responsabilidades delegadas a ele ou que lhe é 

conferido. Estas questões estão previstas nos estatutos da Companhia.  

Na EAD o Conselho de ADM é eleito pelos acionistas e é a autoridade máxima na gestão da companhia. 

1 - Grupo EAD
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Os membros do conselho são administradores em primeiro lugar, sendo, portanto, vinculados por tanto a 

um próprio regime geral. A organização interna do conselho é a seguinte: 

Pelouros: 

Helena Costa: Qualidade, Recursos Humanos e Financeira 

Paulo Veiga: Operações, Comercial e Consultoria 

Marco Santos: Informática, Gerência Fin-Prisma 

Quadros Dirigentes: É uma estrutura de coordenação das áreas funcionais da Empresa, à qual reportam os 

responsáveis divisionais, executando as orientações da Comissão Executiva para a gestão corrente. São: 

Dr. João Inocêncio      Diretor Comercial 

Eng. Marco Santos      Diretor Sistemas Informação 

Dra. Paula Falcão      Responsável Qualidade Ambiente 

Sr. Renato Correia Resp CO Vilar do Pinheiro e Coordenador 

AO e AC 

Sr. Paulo Sousa Coordenador AI 

Dr. Rui Salvador Coordenador Contact Center 

Dra. Clara Branco Coordenador Serviços Consultoria 

Dra. Susana Macedo Responsável Recursos Humanos 

Dr. Paulo Andrade Responsável CO RA Açores 

Sr. Mauro Silva Responsável CO RA Madeira 
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1.3 - Estrutura Operacional 

A estrutura organizacional do Grupo pretende responder às necessidades do negócio, e baseia-se nas 

diferentes áreas de suporte operativo em que atua no mercado, designadamente: Custódia e Gestão de 

Arquivos Intermédios; Custódia e Gestão de Arquivos Correntes; Custódia e Rotação de Suportes 

Informáticos, Sala Cofre; Service Bureau, Data Entry; Serviço de Consultoria e Reciclagem Segura de 

Arquivo e Documentação  

 

 

1.4 - Áreas de Negócio 

EAD- Empresa de Arquivo e Documentação, SA 

Soluções “core” de Gestão Documental; 

 Custódia e Gestão de Arquivos Intermédios;  

 Custódia e Gestão de Arquivos Correntes em sistema de “outsourcing” ou “insourcing”; 

 Custódia de Suportes Óticos em Sala Cofre de Alta Segurança; 
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 Rotação de Tapes e Soluções de Disaster Recovery; 

 Destruição Segura e Confidencial de Documentação e Media; 

 Cofre Seguro para Documentação classificada. 

 

Soluções de Transformação Digital; 

 DSB – Digital Service Bureau;  

 BPO – Business Process Outsourcing; 

 BPM – Business Process Management; 

 DRS - DataRoom Services; 

 RWS – Gestão Documental na Cloud; 

 Mobile Capture 

 Data Entry e Data Validation;  

 

Soluções de Consultoria; 

 Consultoria em Gestão de Documentos e Informação; 

 Formação em Boas Práticas Arquivísticas. 

 

Fin-Prisma – Serviços de Terciário Avançado, Lda 

Serviços; 

 BPO & Digitalização; 

 Arquivo Digital e Worflow; 

 Cloud Backup and Recover SaaS; 

 Mobile Capture; 

 Desenvolvimento Aplicacional; 

 Conversão de Suportes. 

 

Produtos; 

 Fin Doc; 

 Fin Room; 

 Fin Crédito; 

 Fin Sign; 

 Fin Conta. 
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1.5 – Gerar Crescimento através da Inovação 

Ao longo do tempo, temos vindo a completar a nossa oferta de soluções e serviços ao nosso cliente. 

Atualmente, dispomos de todos os serviços na nossa indústria, nomeadamente, o “Records Management”.  

Além disto, temos também uma posição cada vez mais relevante no mercado das Soluções de 

Transformação Digital, que permitem ajudar o nosso cliente a uma rápida adaptação às mudanças atuais 

da era digital e a uma diferenciação face aos seus concorrentes. 

Nesta matéria a filosofia da Companhia é a de que a Inovação a par com a Transformação Digital são o 

motor impulsionador do crescimento e diferenciação das organizações. 

Este foi um ano marcado pelo aumento da atratividade sobre as Soluções de Transformação Digital, criando 

no Grupo EAD oportunidades de negócio há muito esperadas e insistentemente apresentadas ao mercado, 

que eram agora finalmente aprovadas. 

A crescente necessidade das empresas se posicionarem na vanguarda do mercado, obtendo vantagem 

competitiva sobre os seus mais diretos concorrentes, aproveitando o que de melhor a tecnologia tem para 

oferecer, recorrendo a soluções tecnológicas que permitam uma rápida otimização das suas áreas de 

negócio, com ganhos de eficiência e aumento de produtividade, veio mudar o conceito de outsourcing e criar 

no Grupo EAD oportunidades de negócio. 

2019 veio confirmar que o caminho traçado pelo Grupo EAD estava certo e a Transformação Digital, conceito 

pela primeira vez utilizado no 1º Encontro de Transformação Digital organizado pela EAD, em 2018, era 

uma aposta ganha. 

 

1.6 – Indicadores Financeiros e Operacionais do Grupo 

 Financeiros  

  2018 2019 ∆ '19-'18 

EAD       

Resultado Líquido        667.269€       783.230€         17% 

Margem EBITDA           26%          25%         -2% 
    

Fin-Prisma       

Resultado Líquido          69.710€         40.605€         -42% 

Margem EBITDA           14%          10%         -31% 
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Operacionais 

  2018 2019 ∆ '19-'18 

EAD       

Total de caixas recolhidas        91 227      106 523            17% 

Total de páginas digitalizadas    18 696 608  19 721 225           11% 

    

Fin Prisma       

Documentos digitalizados  11 346 490  8 783 450          -23% 

 

 

1.7 – Visão, Missão e Política do Grupo 

Visão 

“Ser reconhecida entre as melhores empresas de Gestão Documental, procurada pelos clientes que têm 

problemas desafiantes, pelos profissionais que aspiram a grandes desafios e pelos investidores que 

pretendem um investimento sólido.” 

 

Missão 

“Proporcionar aos nossos clientes soluções de gestão documental e transformação digital, de modo 

personalizado, visando a prestação de serviços de excelência.” 

 

Política 

“O Grupo EAD atua em prol da satisfação de todas as partes interessadas numa perspetiva de crescimento 

sustentável do seu negócio. 

 

Clientes 

 Disponibilizamos serviços e produtos inovadores no âmbito da Gestão Documental, visando responder 

às suas expectativas e promover a melhoria contínua do serviço.  

 Atuamos de modo personalizado, visando atender às necessidades específicas de cada cliente. 

 Acompanhamos a evolução das práticas e tecnologias de gestão documental assim como de processos 

de transformação digital, procurando antecipar as necessidades dos clientes e a tendência do mercado  
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Colaboradores 

Valorizamos o envolvimento e o compromisso de todos com o cumprimento da estratégia, procedimentos e 

objetivos definidos pelo Grupo. 

 Zelamos pelo bem-estar, saúde e segurança dos colaboradores, proporcionando-lhes condições, espaços 

e equipamentos de trabalho adequados. 

 Atuamos preventivamente, cumprindo requisitos de SST e melhorando o nosso desempenho de modo a 

minimizar riscos e preservar a segurança e saúde dos nossos colaboradores. 

 Envolvemos os colaboradores na implementação de boas práticas, visando a melhoria contínua do 

desempenho ambiental e a prevenção da poluição. 

 

Acionistas 

Investimos num projeto comum que visa acrescentar valor e promover o retorno para todos. 

Fornecedores 

 Trabalhamos em parceria numa perspetiva de crescimento conjunto. 

 Envolvemos os fornecedores na implementação de boas práticas, visando a melhoria contínua do 

desempenho ambiental e a prevenção da poluição. 

 

Todas as Partes Interessadas 

(local, regional, entidades oficiais) 

São definidos e monitorizados periodicamente objetivos para o SIG de acordo com os referenciais ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007 e ISO/IEC 27001:2013. 

 Cumprimos requisitos legais, normativos e princípios subscritos, no âmbito dos referenciais ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007 e ISO/IEC 27001:2013. 

 Promovemos a redução da utilização de recursos necessários à nossa atividade (Energia elétrica, 

Combustíveis fosseis, Recursos Hídricos,…) e a reciclagem dos mesmos (Papel, cartão, plástico, etc.). 

Zelamos pela segurança de toda a informação, tendo sempre em conta as politicas instituídas no Grupo, 

garantindo a sua Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. 

 Implementámos o Plano de Continuidade de Negócio de forma a garantir que em caso de sinistro a 

informação respeitante às Partes Interessadas está salvaguardada e os impactos minimizadas.  

 Comprometimento com a melhoria continua e da eficácia do Sistema de Gestão do grupo EAD, para os 

referenciais ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007 e ISO/IEC 27001:2013.” 
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1.8 - Código de Ética 

“EAD é uma empresa inovadora e criativa, cuja missão é a colaboração com os seus clientes, em diálogo 

personalizado e interativo, baseado na confiança mútua para desenvolver soluções de estratégia e gestão 

empresarial que sejam sólidas, inovadoras e acima de tudo, duradouras...  

 

Crescer sempre de uma forma sólida e consistente privilegiando não o lucro imediato, mas sim os recursos 

humanos, conscientes de que eles marcam a diferença. Deste modo estamos empenhados em atrair e 

manter empregados competentes, oferecendo-lhes um trabalho aliciante num ambiente aberto e 

participativo. O trabalho é avaliado com base em padrões justos e objetivos. A criatividade e a inovação são 

encorajadas. 

 

À sociedade mostramos que estamos empenhados em ser bons cidadãos empresariais, iniciando e 

apoiando todos os esforços que apontem no sentido de preservar a memória coletiva, os arquivos.” 

 

1.9 - Direitos Humanos 

A salvaguarda e o respeito pelos Direitos Humanos são prática básica do Grupo EAD, não se identificando 

casos de discriminação, nem riscos de ocorrência de trabalho infantil, trabalho forçado ou 

compulsório ou restrições à liberdade de associação e sindicalização. 

O trabalho realizado na cadeia de fornecedores, ocorre em conformidade com estruturas institucionais e 

jurídicas. As condições de trabalho na cadeia de fornecedores satisfazem a legislação laboral em vigor, não 

se identificando riscos na atividade da empresa e ao longo da cadeia de fornecimento. É objetivo do Grupo 

EAD continuar a adotar práticas que a diferenciam positivamente na salvaguarda dos direitos humanos, 

propagando - pelo exemplo e pelas iniciativas de sensibilização – essas práticas ao longo da cadeia de 

fornecimento.  

 

1.10 - Corrupção e Suborno 

A EAD defende a transparência em toda a sua atividade, como tal são feitas auditorias periódicas às contas 

por auditores externos, com entidades como a Price Waterhouse Coopers. 
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1.11 - Sistema de Gestão 

O Sistema de Gestão do Grupo EAD, é um sistema integrado e inovador, que tem como finalidade, fornecer 

elementos de modelo de gestão eficaz. Esse fator de integração é o ponto-chave na gestão da organização. 

As estruturas das normas de gestão são semelhantes e fundem-se num único modelo de gestão. As normas 

de gestão seguem a estruturação do modelo baseado no ciclo P (Plan), D (Do), C (Check) e A (Act), partindo 

da premissa de se estabelecer uma política de gestão, realizar um planeamento desdobrando a política em 

objetivos e metas de desempenho, definindo procedimentos e processos operacionais a fim de garantir e 

direcionar a implantação efetiva das diretrizes da política da Companhia. Como forma de análise e melhoria 

do sistema de gestão, destaca-se as atividades de verificação, monitoramento e as ações 

corretivas/preventivas visando a melhoria do desempenho do sistema de gestão. 

 

As certificações dos sistemas de gestão do Grupo EAD são consideradas fundamentais para se garantir 

uma gestão efetiva dos aspetos ambientais, sociais e da segurança da informação, orientada para a 

concretização dos objetivos estratégicos. Com efeito, as certificações distribuem-se da seguinte forma: 
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EAD         

Palmela • • • • 

Vilar do Pinheiro • • • • 

Açores • •     

Madeira • •     

     

Fin Prisma • • • • 

     

 

 

1.12 – Certificações e Credenciações 

 

   A EAD encontra-se credenciada segundo os 

parâmetros da APBAD – Associação Portuguesa de 

Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas, e ainda, da 

Prism International (http://www.prismintl.org/) - 

Professional Records & Information Services 

Management 

 

 Renovação, pela sétima vez, do Estatuto de PME Líder, atribuído no âmbito 

do Programa FINCRESCE do IAPMEI, e que distingue empresas nacionais 

com perfis de desempenho superiores.  

 
 

 A EAD foi distinguida como uma das “Melhores Empresas para Trabalhar EXAME/EVERIS/AESE 

2019”, ficando entre os cem primeiros lugares na lista das melhores empresas para se trabalhar 

em Portugal 
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 No ano de 2003 a EAD lançou-se nos caminhos da Certificação dos seus processos de suporte aos 

Serviços prestados, com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade EAD, e nunca mais 

parou, sendo o seu último marco a obtenção da certificação ISO/IEC 27001:2013 Sistema de Gestão 

da Segurança da Informação. Neste momento também a empresa do Grupo, Fin-Prisma se encontra 

certificada de acordo com os 4 referenciais. 
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1.13 – Gestão de riscos e de crises (Pontos fracos, pontos fortes, oportunidades, 
ameaças) 

No desenvolvimento de futuros planos estratégicos para a Organização, é fundamental identificar e analisar 

os riscos e as oportunidades que os elementos do meio exterior representam, de modo a que possamos 

minimizá-los. 

Fatores identificados:  

 

 

PONTOS FORTES

• Líder de mercado e  Marca reconhecida;
• Sistema de gestão da Qualidade integrado com Certificações 

ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;
• PME Líder e PME Excelência;
• Existência de Plano de Continuidade de Negócio;
• Solidez Financeira;
• Equipa de gestão, experiente, dedicada e alinhada com os 

objetivos da Companhia;
• Gestão participativa com processo decisão rápido; 
• Serviços com cobertura nacional, incluindo Ilhas;
• Know How assente em 26 anos de experiência;
• Carteira de clientes;
• Visibilidade e Comunicação para o exterior;
• Portfólio de serviços de valor  acrescentado em toda a cadeia 

da gestão documental;
• Uso da plataforma Web PCO, para clientes;
• Software Gestão Documental em regime SaaS:                                                                      

RWS (Read, Write, Share) - repositório digital de informação, 
com workflow, escalável e com alta disponibilidade; 

• Distinção pela Revista Exame – melhores empresas para 
trabalhar em Portugal 2017, 2018; 2019

• Capacidade instalada e qualidade das infra estruturas  dos 
centros de operações;

• Área de Tecnologias de Informação com soluções inovadoras 
de suporte ao negócio;

• Diversas publicações de artigos de opinião sobre o setor e as 
tendências do mercado;

• Forte presença no Social Media

PONTOS FRACOS

• Inexistência da pratica de lobby técnico;
• Comunicação interna;
• Ausência de uma estratégia de Grupo como operador de 

referência em termos de Gestão Documental;
• Ausência de uma associação que defenda os interesses do 

sector; 
• O compromisso de todos com o sistema integrado de gestão.

OPORTUNIDADES

• Aplicação de tecnologia desenvolvida internamente para maior 
eficiência dos processos de suporte e apoio ao negócio;

• Desenvolvimento/divulgação de novos serviços de 
Transformação Digital;

• Políticas governamentais em prol da utilização das novas 
tecnologias;

• Reposicionamento da estratégia de MKT com participação em 
eventos de Gestão Documental e realização de Workshops 
temáticos;

• Parcerias comerciais com Business Service Centers em 
Portugal;

• Certificação EAD 27001;
• Certificação Fin Prisma ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001
• Fin-Prisma com soluções de TD;
• RGPD
• Internacionalização na Roménia;
• Aumento das parceiras comerciais, com enfoque em áreas 

definidas;
• Reforço da equipa comercial no Sul;
• Encontro anual de Transformação Digital;
• Mão de obra qualificada para serviços com maior exigência 

técnica.
• Formação & Qualificação de acordo com necessidades do 

mercado
• Formação em Inglês

AMEAÇAS

• Concorrência com soluções assentes no preço;
• Lobby’s da concorrência substancialmente mais fortes e 

organizados e consequente obtenção de clientes;
• Pressão para a redução das margens comerciais;
• Decisão cada vez mais assente em preço nas áreas de 

compras das empresas;
• Alterações legislativas – Faturação eletrónica;
• Contratação publica pelo preço mais baixo vrs proposta 

economicamente mais vantajosa;
• Não reconhecimento do Grupo EAD como um player “forte” 

para soluções tecnologias, como por exemplo o serviço Cloud e 
Mobile Capture;

• Aquisições e fusões envolvendo clientes da EAD. 
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1.14 – Quem são os Stakeholders  

Na EAD existe uma cultura empresarial baseada na busca da excelência, eficiência, rigor, mérito, espírito 

de equipa e dedicação, tendo sempre presente a satisfação dos interesses nos nossos Stakeholders. 

Os nossos stakeholders são: 

 

Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado referente às partes 

interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governação corporativa executadas pela 

Companhia. 

De maneira mais ampla, compreende todos os envolvidos num processo, que pode ser de caráter 

temporário (como um projeto) ou duradouro (como o negócio de uma empresa ou a missão de 

uma organização). 

O sucesso de qualquer Organização depende da participação das suas partes interessadas e por isso é 

necessário assegurar que as suas expectativas e necessidades sejam conhecidas e consideradas pelos 

gestores. De modo geral, essas expectativas envolvem satisfação de necessidades, compensação 

financeira e comportamento ético. Cada interveniente ou grupo de intervenientes pode possuir um 

determinado tipo de interesse no processo. O envolvimento de todos os intervenientes não maximiza 

obrigatoriamente o processo, mas permite achar um equilíbrio de forças e minimizar riscos e impactos 

negativos na execução desse processo. 

Uma organização que pretende ter uma existência estável e duradoura deve atender simultaneamente as 

necessidades de todas as suas partes interessadas. Para fazer isso ela precisa "gerar valor", isto é, a 

aplicação dos recursos usados deve gerar um benefício maior do que seu custo total. 
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Acreditamos que a condução da nossa atividade de uma forma sensível e recetiva às necessidades e 

preocupações dos nossos stakeholders é vital para o sucesso a longo prazo do nosso negócio. Utilizamos 

o valioso feedback dos nossos investidores, colaboradores, fornecedores e de comunidade em geral de 

forma a podermos aperfeiçoar a nossa abordagem. 

 

1.14.1 – Espectativas, necessidades e comunicação com os stakeholders    

 Os Clientes 

A gestão da relação com o cliente é efetuada de forma estreita e contínua, tendo por base o conhecimento 

que temos do mesmo, das suas necessidades e do mercado em geral. A Companhia assume-se junto dos 

clientes, como parceiro de negócio, através da relação de compromisso, gerando propostas de valor e 

prestando um serviço de excelência que nos diferencia no mercado. Apostando na inovação através da 

utilização de novas ferramentas tecnológicas que nos permitem ir de encontro às expetativas e 

necessidades do nosso cliente. 

As expetativas do nosso cliente centram-se principalmente nos seguintes pontos: Qualidade no serviço 

Prestação; Atendimento cordial; Ter respostas para as questões que coloque; Rapidez às solicitações nas 

respostas; Assertividade; Qualidade das instalações e segurança das mesmas. Proteção da informação 

critica de negócio e dos dados pessoais tratados. 

Existem várias formas de comunicar com o cliente: 

- contato direto (reuniões), via telefone ou e-mail; 

- Inquéritos de Satisfação ao Cliente; 

- Auditorias por parte dos clientes; 

- Visitas às instalações; 

- Através do site e do blog, o Grupo EAD disponibiliza aos clientes e parceiros informações sobre a 

organização, serviços e notícias que considera relevantes.  

  Resultados Inquérito de Satisfação do cliente  

Para aferir a satisfação do cliente enviamos, anualmente um inquérito, de forma a criar mecanismos de troca 

de informação e de aferição da satisfação destes. Os resultados do inquérito foram de 95,05% de satisfação 

por parte do nosso cliente. 



Relatório de Sustentabilidade 

 

 

21 

 

 

Tratamento de Reclamações 

O tratamento das reclamações, nas empresas é um assunto sério e integrado na sua própria cultura, pode 

constituir uma ferramenta de gestão importante ao nível da melhoria da imagem corporativa e da fidelização 

de Clientes. Mais do que isso, a análise das suas causas dá quase sempre origem à definição de ações 

Internas de melhoria, que contribuem para o aperfeiçoamento contínuo das atividades que compõem os 

processos que identificam o modelo de negócio da empresa. 

Debater a temática das reclamações e do seu tratamento é refletir sobre a focalização do negócio no Cliente 

e noutras Partes Interessadas, a Avaliação da sua Satisfação, a importância da Comunicação, a Prevenção 

e a Melhoria Contínua do desempenho das empresas. 

Na nossa Organização as reclamações são tratadas no âmbito do SIG onde é estabelecida a exigência de 

a empresa certificada determinar e implementar providências eficazes para se comunicar com os clientes 

em relação a realimentação do cliente, incluindo suas reclamações. 

Durante o ano de 2019 foram rececionadas 2 reclamações relacionadas com a prestação do serviço. Como 

ações de melhoria e como forma de resolução das situações apresentadas pelos nossos clientes, foram 

desencadeadas diversas ações. Com a implementação das mesmas pretendemos, colmatar definitivamente 

as situações registadas como serviço não conforme. 

 

 

Muito Bom
68,59%

Bom 25,70%

Satisfaz
0,76%

Mau 0,14%

Não Aplicável
4,81%
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 Os Fornecedores 

O Grupo EAD tem implementado, procedimentos de análise/ planeamento de recursos materiais, sua 

aquisição, instalação, desmantelamento, manutenção e consequente seleção e avaliação de fornecedores, 

de forma a responder às exigências dos nossos parâmetros de Qualidade. A avaliação que é feita aos 

nossos fornecedores é sempre objetiva, partilhamos sempre os resultados com estes para que possam 

melhorar e/ou manter a sua prestação com o Grupo. 

As expetativas dos nossos fornecedores centram-se particularmente nos seguintes pontos: Cumprimento 

com o prazo dos pagamentos; Cumprimento com o que está estabelecido nos contratos; Parceria 

transparente e duradoura; Avaliação justa Proteção da propriedade intelectual e dos dados pessoais dos 

seus colaboradores. 

 

 Os colaboradores 

A EAD estabeleceu e instituiu na sua organização, canais de comunicação, para 

que todos os seus colaboradores se mantenham informados sobre os asuntos da 

Companhia, isto para possibilitar uma melhor 

compreensão do contexto onde todos estão inseridos e 

para que possam contribuir para os resultados.  

 

 

Os canais existentes são: 

-  Intranet; 

-  Newsletter 

- Jornal Interno 

- Placards onde é afixada informação 

- Canal de sugestões (Intranet) 

- Inquéritos sobre a Empresa 
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- Inquéritos sobre as Condições de Trabalho.  

A EAD tem ainda como premissas eleger o diálogo como ferramenta para o 

bom relacionamento entre todos, a autonomia para solucionar pequenas 

situações, a motivação e a valorização do trabalho e da prestação de todos. 

As expetativas que os nossos colaboradores de uma forma geral centrams nestes 

pontos: Reconhecimento; Pagamento do salário; Ser tratado com respeito e 

dignidade; liderança; Transparência; Possibilidade de desenvolvimento da 

carreira; Feed-back sobre o seu desempenho; Bom ambiente e condições de 

trabalho. Proteção dos seus dados pessoais e privacidade. 

 

 Os Acionistas 

Os acionistas pretendem um desenvolvimento sustentado privilegiando o investimento e a inovação como 

fator determinante de crescimento e notoriedade.  

A comunicação com os acionistas é feita através de mail, telefone, quando se torne necessária, e através 

da realização trimestral de Conselhos de Administração. 

As expetativas dos acionistas estão relacionadas com os seguintes pontos: Rentabilidade do Capital Lucro, 

Transparência, sustentabilidade. Manutenção da reputação e imagem da Companhia ou Grupo. 

 A Sociedade 

A comunicação com a sociedade faz-se através da internet e da participação pontual do Grupo EAD em 

iniciativas públicas. 

Algumas das expetativas da Sociedade centram-se na Proteção Ambiental; Comportamento ético; Prestígio 

da organização. 
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Durante o ano de 2019, o Grupo associou-se e participou ou em diversas iniciativas: 

 

- Participação na  PHC Open Minds (Santarém), como Sponsor 
Silver: Stand 4 m2; 

- Participação  nas 10º Jornadas HGO através da colocação de 
documentação em pastas; 

- Participação  no Tech Fest Faial, através da colocação de Flyers; 

- Patrocínio Conferência Ordem dos Notários - Colocação de flyers 
nas pastas da Conferência: “O Notário como terceiro de Confiança – 
novos desafios tecnológicos”; 

- Participação na E-TECH – Setúbal, com stand EAD;  

- Presença, com o stand da EAD, no XVII Congresso Internacional 
de Contabilidade e Auditoria – A contabilidade  na era digital: 
oportunidades e desafios. – Porto; 

- Participação, com stand da EAD, no VI Congresso Contabilistas 
Certificados; 

- Realização do Workshop CCIP – “A digitalização de processos de 
negócio”, em Lisboa. 

- Realização/organização do III Encontro Transformação Digital, 
Hotel Vip Arts – Lisboa 
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Em 2019 o Grupo EAD foi notícia em diversos maios de comunicação social, quer em TV, radio e 

imprensa. 

Imprensa: 

 

 

 

 

 

 

 

Televisão: 

 

Radio 
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 Autoridades Competentes/ Legisladores 

 De acordo com o comprometimento espelhado na Política existente na Organização, em relação ao 

cumprimento da legislação portuguesa, O Grupo respeita na integra esta legislação que lhe é aplicável, 

não admitindo estas situações na sua atividade e denunciando todas as que possa vir a ter conhecimento. 

 

Os contactos com autoridades competentes ocorrem de acordo com o previsto na legislação, ou 

contratualmente, e na sequência do normal funcionamento da organização. 

As expetativas destas entidades em relação á Organização, centram-se no cumprimento com os requisitos 

legais, manter a documentação em dia (ex: alvarás, licenças) e o pagamento de impostos. 

 

- Prémios e Iniciativas de Responsabilidade Social 

No decorrer do mês de dezembro a EAD lançou uma campanha solidária – “Caixas com um RUMO solidário” 

– com vista a ajudar a instituição RUMO, através da aquisição de 

caixas “Family Box”, revertendo o valor angariado, na íntegra, para 

esta instituição.  

A RUMO visa apoiar a promoção e inclusão educativa, profissional e 

comunitária de pessoas em situação de desvantagem, na perspetiva 

do movimento de emprego apoiado. 
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Este ano foi marcado pelos temas relacionados com a experiência dos colaboradores nas organizações. 
Contudo, as maiorias das estratégias implementadas continuam a ser criadas a partir do topo para a base 
e focadas na organização e não nos colaboradores.  

Outro tema de 2019 foi a Humanização dos Recursos Humanos, o foco está mais do que nunca nas 
pessoas.  Antes de analíticos e tecnologia, o foco deve estar no comportamento humano.  

Importa ainda referir que apesar de todas as inovações em inteligência artificial, ainda existem muitas tarefas 
nas quais a tecnologia e a inteligência artificial têm, e continuarão a ter, dificuldade em competir. 

Ao fim de 26 anos continuamos a Crescer embora estejamos em plena maturidade, caminhamos todos os 
dias para o bem-estar de todos, i. é a melhoria é uma constante na nossa companhia.   

 

 

 

 

 

2 - Colaboradores
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Somos uma equipa, com a média da faixa etária posicionada 39,75 anos, constituída com 92 colaboradores, 

distribuídos pelos Centros de Operações (CO), no continente somos 89 colaboradores, em Pamela & Montijo 

estamos (81) e em Vilar do Pinheiro estamos (8), nas regiões autónomas somos 3, nos (1) nos Açores e (2) 

na Madeira.   

 

2.1 - Distribuição por género e CO – Centro de Operações   

 

Na Companhia existe um total de 92 colaboradores, dos quais, 48 do género feminino e 44 do género 

masculino e encontram-se distribuídos da seguinte forma:  

 

Dados Dez 2019       

Palmela & Montijo F M Total 

Colaboradores 42 39 81 

Norte F M Total 

Colaboradores 5 3 8 

Açores F M Total 

Colaboradores 0 1 1 

Madeira F M Total 

Colaboradores 1 1 2 
    

Total  Geral 48 44 92 

Nota: género (F) eminino e (M) asculino:  

 

2.2– Distribuição por nível de escolaridade  

 
Segundo informação existente no quadro em baixo, verifica-se que a maior parte dos colaboradores tem o 

ensino secundário, com um total de 62 pessoas, a seguir o ensino superior com 16 pessoas, depois com 10 

pessoas a escolaridade mínima obrigatória e por fim 4 pessoas com Mestrado.   

Habilitações Literárias  F M Total 
menos que a E.M.O. 0 0 0 

Escolaridade Obrigatória 4 6 10 

Ensino Secundário 34 28 62 

Ensino Superior  8 8 16 

Mestrado 2 2 4 

Doutoramento  0 0 0 

  48 44 92 
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2.3 - Formação/Desenvolvimento de competências   

 

O desenvolvimento profissional dos colaboradores, é encarado como fator estratégico de sustentação do 

crescimento da Companhia e do desenvolvimento das suas áreas de negócio. 

A Companhia tem vários inputs para o Plano de Formação, nomeadamente a necessidade per capita, a 

avaliação de desempenho, questionários realizados aos colaboradores no âmbito da Segurança, Saúde e 

Ergonomia no Trabalho, alterações do foro legal e outras. Trata-se de um plano de Formação “Misto”. 

Também, temos feito esforços no investimento em conhecimento a fim de ampliar o portefólio de 

competências, de cada colaborador, nomeadamente nas temáticas, técnica, saúde e segurança. No entanto, 

aposta tem sido a prevenção da saúde, estes temas são ministrados pelos médicos do trabalho. 

No ano transato o foco dos temas da formação foi técnica e a segurança, donde possibilitou aos seus 

colaboradores a frequência de 548 horas de formação técnica, 155 horas de formação S.S.T., 49 horas de 

formação em procedimentos internos.  

Totalizando 752 horas de formação ministradas, aos colaboradores, o correspondeste a 7:50 horas/per-

capita de formação e cujos 4% da EAD, realizou 35 horas de formação. O foco no ano transato foi, Regime 

Geral Proteção de Dados adaptado à nossa realidade e as ISO`s 27001 e 45001.  

 

Tema  % F M Total 

Saúde e Segurança no Trabalho 19% 37 117,6 154,6 

Procedimentos Internos 5% 44 5 49 

Técnica* 60% 280 141 480 

      * RGPD aplicado à EAD 16% 61 66 127 

  100% 422 329,6 751,6 
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2.4 - Práticas de Recrutamento e Seleção 

 

 
 

Imagem I  
 
Por recrutamento entende-se o processo de atrair candidatos com o perfil de competências exigidas, para 

posterior seleção do mais adequado para o preenchimento da função em questão. 

 

Quando surge a necessidade de contratar pessoas, a EAD avalia primeiro internamente a existência da 

possibilidade de algum colaborador com o perfil adequado ou com potencial de desenvolvimento para o 

desempenho da função, não sendo esta situação possível, recorre-se ao recrutamento externo. O 

recrutamento pode ser feito através de das 3 vias seguintes:  

 

 Sem intervenientes, realizado pela Companhia, nomeadamente área de Recursos Humanos, ver 

p.f. Imagem I    

 Empresas prestam serviço no âmbito, Recursos Humanos, nomeadamente, recrutamento e 

seleção, trabalho temporário;  

 

 Estágios Profissionais 

 O Grupo EAD tem parcerias com escolas profissionais, com vista a recrutar alunos, geralmente quando 

estes estão a terminar a sua graduação, ajudando assim a que estes consigam adquirir mais competências 

nas suas áreas. 

 Apesar dos anúncios de ofertas de emprego poderem estar presentes em múltiplas plataformas de 

comunicação, tais como jornais, revistas, internet, etc, a escolha do meio de divulgação pode ser 

feita através da colocação de anuncio, no site  http://www.net-empregos.com/ e/ou no na página do 

Facebook da Companhia.  
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Por Seleção entende-se o processo de identificação e avaliação dos melhores indivíduos/ profissionais 

para contratar, entre os vários candidatos, para uma função. Permitindo escolher os mais aptos para o 

desempenho e ocupação de um determinado posto de trabalho. 

Após a receção dos Curricula, procedemos à seleção. Trata-se uma triagem dos CV, onde validamos se 

tem os requisitos que foram desenhados para a função. Análise aos Curricula e selecionamos os candidatos 

para uma 1.ª entrevista.    

 

Entrevista de seleção consiste numa “interação interpessoal” de duração limitada entre um ou mais 

entrevistadores e um candidato a um emprego com o propósito de identificar conhecimentos, competências, 

aptidões e comportamentos que podem ser preditores de sucesso no cargo subsequente. 

 

Não nos limitamos a avaliar o candidato, com vista ao preenchimento dos requisitos que a função exige. Os 

critérios de escolha têm igualmente que corresponder com o seu “protótipo de bom candidato”.  

 

A apresentação, a empatia criada durante a entrevista são fatores que podem não estar diretamente 

relacionados com o cargo a desempenhar.  

 

As entrevistas de seleção consoante a forma como são realizadas, atendendo ao grau de estruturação e do 

número de intervenientes.  

 

Quando se trata de R&S direto, i.e., realizado pela EAD, apos a realização da 1.ª entrevista, resulta uma 

Shortlist.  

Shortlist = potenciais candidatos, realizada a 2.ª entrevista e final.  

Nessa altura é feito o controlo de referências e o candidato selecionado.    

 

  2.5 – Avaliação Colaboradores 

A Companhia tem estabelecido um modelo de avaliação de desempenho que remete a um método de 

recompensa, onde são consideradas as seguintes componentes da avaliação de desempenho: 

As responsabilidades da função: Constituídas por responsabilidades ou tarefas chaves que o colaborador 

tem de executar, com base na descrição da função existente na organização para cada cargo/ função. 

Através da descrição da função, realiza-se a transcrição por ordem de prioridade, das responsabilidades 

principais da função desempenhada pelo colaborador e a avaliação dos conhecimentos e domínio da 

função.  
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As competências transversais: São modalidades de ação requeridas independentemente da especificidade 

ou das áreas funcionais e que são requeridas e valorizadas pela empresa. 

  A avaliação desempenho é realizada, trimestralmente e semestralmente, este ano foram realizadas apenas 

as avaliações semestrais.  

 

2.6 - Representação e filiação dos Colaboradores 

A eleição dos representantes dos trabalhadores/colaboradores para a segurança e saúde no trabalho na 

Companhia, realizada pela 1.ª vez em 2011, ano em que foi implementada a certificação a OHSAS 

18001:2007, no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Em 2014 foi realizada novamente a 

eleição dos representantes dos trabalhadores e a partir de 2018 esta função é agora, realizada por todos os 

colaboradores, através das consultas anuais realizadas aos mesmos, têm a função de fazer a ponte entre 

colaboradores e entidade empregador em tudo o que está relacionado com Higiene e Segurança no Posto 

de Trabalho. 

Segundo a legislação Portuguesa está previsto a Liberdade de Associação no trabalho. A EAD reconhece 

e apoia esta liberdade de associativismo.   

 

2.7 – Remuneração 

A Companhia tem claramente uma política de remuneração alinhada com o mercado, além de ter em 

consideração a legislação que suporta as categorias profissionais IRCT e de onde advêm as retribuições 

mínimas. Em alguns dos casos há a prática de remuneração de valor superior, bem como a existência de 

prémios de produtividade associados ao desempenho de excelência. 

2.8 - Rácio salarial de homens e mulheres por categoria 

 

Categoria Profissional F M Rácio F/M 

Assistente administrativo 620 620 1,00 

Chefe de Secção  1000 875 0,88 

Chefe de Serviços 1500 950 0,63 

Operador Máquinas Auxiliares  620 700 1,13 
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2.9 - Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo, por género 

 

  Salário  Rácio 

Salário mínimo (F) 620 1,03 

Salário mínimo (M) 620 1,03 

Rácio Geral   
1,03 

Salário mínimo nacional (2019) 600   
 

2.10 - Atração e retenção de talentos 

Captar e reter os melhores é uma arte neste mercado de trabalho também ele altamente concorrencial em 

termos de quadros técnicos e superiores. Seduzimos os candidatos com a qualidade dos projetos que 

temos, onde se inclui a formação, as condições de trabalho, nomeadamente o ginásio, o campo de basket 

e de futebol, os prémios produção/desempenho, telemóvel, computador portátil, tablet, internet, veículo de 

uso pessoal e cartão de combustível.   

 

2.11 - Regalias sociais 

Todos os Colaboradores, tem acesso nas nossas instalações, ao estacionamento, à fruta fresca, ao ginásio, 

ao campo futsal, basquetebol, ao Seguro de Saúde à Vacina sazonal, ao Médico do Trabalho e ao Medico 

da Medicina Curativa. E eventos da Companhia, ver 2.17 - Envolvimento dos trabalhadores na Companhia.  

2.12 - Prevenção e Segurança 

A Companhia além deste ano, 2019, estar a implementar a 4.ª cerificação ISO 27001 Sistemas de Gestão 

de Segurança da Informação, pelo tem o sistema organizado de forma integrada, ou seja, que integra todos 

os componentes e processos da Companhia possibilitando e facilitando à organização que todos trabalhem 

para os mesmos objetivos. A Companhia é certificada em 3 âmbitos, Qualidade, na ISO 9001:2008 e 

Ambiente, ISO 14001:2004 e na Saúde e Segurança no trabalho OHSAS 18001:2007, desenvolvidas em 

conjunto por um grupo de Organismos de Certificação internacionais, Organismos de Normalização 

nacionais, e outras partes interessadas.  

Pelo que a OHSAS 18001:2007 é um referencial que contém requisitos para Sistemas de Gestão 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.  Permite às organizações gerir riscos operacionais e melhorar 

a sua performance. Orienta a gestão dos aspetos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho das 
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atividades e dos negócios de forma mais eficaz, tendo em grande consideração a prevenção de acidentes, 

redução de riscos e o bem-estar dos colaboradores. A segurança do colaborador e a qualidade do 

ambiente de trabalho são significativamente melhoradas porque os objetivos e as responsabilidades são 

definidos, e todos os colaboradores são preparados para lidar de forma eficaz com quaisquer riscos futuros. 

Simultaneamente, a especificação OHSAS 18001 assegura a conformidade com os atuais requisitos legais, 

reduzindo o risco de sanções e ações judiciais. 

A nossa Companhia continuou a apostar na prevenção da saúde e na proteção dos seus colaboradores, a 

EAD, quis sensibilizar os seus colaboradores no âmbito da prevenção da saúde.  

Foram concretizadas diversas iniciativas e ações, na área da saúde e da segurança, desde primeiros 

socorros, modulo I e II, princípios básicos SST, Fichas técnicas de segurança por área o correspondente a 

155 horas. 

Destacando as Fichas Técnicas de Segurança por área operacional, a todas as áreas, contudo em 2019 

apenas decorreram em Vilar do Pinheiro, foram elas elaboradas e realizadas / ministradas pelo técnico de 

segurança e saúde e pelo médico do trabalho acompanhadas pelo representante do empregador e pelo 

responsável de recursos humanos. Note-se que estas sensibilizações transitaram para 2020.   

Visita e acompanhamento do Médico do Trabalho de Palmela aos Postos de trabalho, cuja parceria foi com 

o nosso fornecedor, que nos presta o de serviço, de Saúde e Segurança no trabalho, a todas as áreas da 

Companhia.                                                                                                                                                                                                         

Continuamos com a medicina curativa em Vilar do Pinheiro e em Palmela, no total, foram realizadas 60 

consultas.  

Vacina da Gripe, disponibilizada a todos os colaboradores da Companhia, donde 36 aderiram.   

Temos um portal do Colaborador, onde foi feito o desenvolvimento para a realização das Consultas aos 

Colaboradores ainda no âmbito da Saúde e segurança do trabalho.     

O resultado destas iniciativas e ações foi bastante positivo, teve muita adesão por parte de todos os 

elementos, desta grande família EAD. Destacando, mais uma vez a medicina curativa, esta continua a 

contribuir para a diminuição do absentismo, menor ou igual a 48 horas, em 2015 a taxa foi de 1,10%, em 

2016 a taxa foi de 0, 87%, em 2017 a taxa foi de 0,62%, a partir de 2018 a taxa aumentou para 1,21% e em 

2019 também para 1,46%.  

Ainda no âmbito da segurança, em 2019 somos 2 colaboradores/ representantes do empregador, um em 

Palmela e um em Vilar do Pinheiro.    
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2.13 - Os Colaboradores são os embaixadores da marca  

 

A  marca  é construída nos detalhes do dia a dia e no alinhamento da comunicação entre 

seus colaboradores.  

Desta forma, torna-se respeitada e admirada pelos colaboradores, pelos clientes e pelos parceiros 

comerciais. 

A  é uma Companhia que está ancorada na atitude e no empowerment dos seus colaboradores, 

que criam e transformam juntos, materializando mais que um serviço: uma identidade rica em emoções. 

É por isso que a marca  consegue alcançar um sucesso ainda maior, com ideias inovadoras e o 

comprometimento das pessoas  cuja responsabilidade, dedicação, lealdade e o orgulho são a essência do 

seu trabalho. 
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Os embaixadores da marca    em 2019:  
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2.14 - Distribuição dos colaboradores por género e categoria profissional 

 

 2.15 - Distribuição de colaboradores por categoria profissional, por género e faixa 
etária 
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2.16 - Mulheres em lugares de chefia 
 

 
 

 
Legenda :  
 

  Helena Costa 
 Administradora, pelouro Qualidade e Ambiente, Administrativa Financeira e Recursos Humanos  
 
        Paula Falcão 
 Coordenadora Qualidade e Ambiente  

 Clara Branco 
 Coordenadora Serviços de Consultoria 
 

 
 



Relatório de Sustentabilidade 

 

 

39 

 

2.17 - Envolvimento dos Colaboradores na Companhia  

…em janeiro 2020 

Os quadros dirigentes do Grupo EAD reuniram-se, na Quinta Lagus Resort, em Setúbal, para efetuar um 

balanço de 2019 e preparar o novo ano, procedendo à revisão anual do sistema de gestão e qualidade da 

Companhia.  

Transcrevo a mensagem do nosso CEO, Paulo Veiga …  

Mais um ano mais um desafio, desta vez, como nos filmes da saga missão impossível que se parece 

impossível, torna-se possível e como nós adoramos desafios! 

A verdade é que, também na vida real, na vida da Companhia, temos permanentemente enormes desafios 

que parecem impossíveis, nossa missão, que (e não se) decidimos aceitar, é torná-los POSSÍVEIS. 

Mesmo na EAD, o impossível se torna possível. A nossa 

inovação e agilidade se tornam possíveis. Eficiência e 

competitividade estratégica tornam-se possíveis. Permanecer 

relevante em um mundo empresarial em constante mudança 

se torna possível. 

Qualquer que seja a missão crítica ou não para nós e nossos 

negócios, realizamos tudo isso na EAD, 

Quem diria que há dez anos estaríamos onde estamos? Ou 

mesmo aos 5! A continuação do nosso sucesso comercial, 

financeiro e comercial confirma que tomamos a melhor decisão ao investir nas tendências corretas do nosso 

setor. 

Agora é hora de procurar novas soluções disruptivas que os clientes apreciam e usam. Para isso, o 

investimento em serviços de BPO, a RWS e a Romênia serão uma âncora essencial no desenvolvimento 

da Companhia.  

Com entusiasmo, abraçamos os desafios ... somos EAD.  
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Evento iniciou-se com o discurso de boas vindas, com o Paulo Veiga a Helena Costa, seguindo-se a 

apresentação de cada uma das áreas O final do encontro versou sobre a análise ao relatório da revisão do 

sistema 2019 e objetivos, estratégicos, ambientais e saúde e segurança no trabalho, para o ano de 2020. 

 

 

Foi feita a apresentação da nova empresa do Grupo a EAD RO, sediada na Roménia.  
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Em março comemorou-se o dia da Mulher, assim:  

Ainda em 2019, a companhia comemorou o dia da Mulher, foram convidadas a fazer uma massagem, donde 

aderiram 65mulheres. Presenteamos ainda todas as mulheres da Companhia com uma rosa encarnada ou 

branca no total de 128 rosas a mulheres.  

 

…em maio comemorou-se o 26.º aniversário da EAD     
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 …Em dezembro a ADM lançou um convite para a presença de todos para assistirem às peças de 
teatro…  
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… em dezembro houve o jantar de Natal … 

 
2.18 - Nº de acidentes 

Este ano não foram registadas quaisquer ocorrências, é o resultado da política existente na EAD, de pró – 

agir face aos perigos associados ao local de trabalho. 

 

2.19 - Análise e avaliação do Posto de Trabalho  

Todos os colaboradores contribuem para a melhoria no seu posto de trabalho, através da análise 

ergonómica e simplificada do posto de trabalhado e da consulta aos trabalhadores. A análise está assente 

em 25 itens, que vão desde a visão, ao ruído à iluminação, às ferramentas de trabalho, etc. É com base 

nesta análise, na consulta aos trabalhadores, com o contributo do representante dos trabalhadores e do 

médico trabalho, que vamos testando, melhorando e modificando os nossos postos de trabalho. 

 

2.20 - Equipamentos de Proteção Individual – Epi`s  

Apostando claramente na prevenção e proteção dos seus colaboradores, a EAD coloca à disposição dos 

mesmos, EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), ajustados à função de cada um, permitindo dessa 

forma evitar riscos inerentes ao trabalho executado. 

Os nossos “EPI’s” : 

Calçado de Segurança; Luvas; Cintas Lombares; Colete Refletor; Máscaras;   
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3.1 – Energia 

 

 Frota Automóvel 

A EAD dispõe de frota própria com um total de 10 viaturas 

e combustível utilizado é o gasóleo. É efetuada a 

avaliação de impacte ambiental da mesma, tendo em 

conta que há matéria-prima consumida e emissão de 

poluentes decorrentes da sua utilização.  

Não obstante, a Companhia tem vindo a adotar algumas 

medidas com o objetivo de reduzir os consumos, das 

quais se destacam a implementação de um sistema de 

GPS nas carrinhas que visa, além da segurança da 

informação e localização dos mesmos, saber os seus 

consumos e limites de velocidade. Este sistema também 

permite a rentabilização de rotas. 

 

 

 

 

 Consumo efetivo 

  2018 2019 ∆ '19-'18 

        

Consumo total 30 763 32 203 5% 

 

 

3 - Desempenho Ambiental
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Emissões CO2 

 

  2018 2019 ∆ '19-'18 

        

Emissões CO2 95310453,294 99772078,168 5% 

 

 

  

 

 Energia Elétrica 

 

A eletricidade e os combustíveis são os principais consumos 

energéticos da EAD.  Também em relação ao consumo de 

eletricidade se verificou uma ligeira diminuição de consumo.  

 

 

 

 

 Consumos efetivos  

 

  2018 2019 ∆ '19-'18 

        

Consumo total 246 089 247 594 1% 
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 Melhorias Implementadas 

Existiram várias situações que levaram à redução no consumo de eletricidade, a saber: 

- As boas práticas instituídas na Companhia que são do conhecimento geral e cada vez mais estão 

enraizadas no dia a dia de todos os colaboradores; 

- A formação que é ministrada a todos os colaboradores que entram de novo para a Companhia, onde é 

dado a conhecer todas as boas práticas; 

- Forma instalados detetores de presença em áreas com ocupação temporária, como por exemplo, wc’s e 

entradas de edifícios; 

- Monitorização de consumos, ou seja, é feito um controlo mensal no consumo de energia elétrica, os quais 

são avaliados e sempre que existem desvios analisamos a causa e são feitas propostas de melhoria ou de 

correção da situação, mediante a natureza do desvio. 

- Em 2015 foi colocado um sistema de free-cooling na sala de Data Center, em que o objetivo é o 

aproveitamento do ar frio da rua injetando-o no interior da sala, para que 

o equipamento de ar condicionado esteja desligado nestas situações.  

As principais vantagens do arrefecimento gratuito consistem 

em: 

- Nenhuma ou pouca necessidade de manutenção - geralmente, 

a manutenção limita-se à limpeza do radiador; 

- Tecnologia simples - tanto pelo número de requisitos 

particulares como pelas suas caraterísticas 

- Foram feitas algumas alterações à iluminação substituindo o existente por lâmpadas LED. Com este 

investimento prevê-se uma recuperação do investimento em +/- 12 meses. 

A colocação destas lâmpadas representa: 

- Baixo consumo energético com reduções até 80%  

- Estas lâmpadas LED têm garantia de 2 anos, algumas de 3 anos  
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- Grande longevidade, um tempo de vida útil estimado de mais de 20.000 horas (aprox. 5 anos a 12h por 

dia)  

- Têm a vantagem de não emitir radiações infravermelho nem ultravioleta  

- Baixa emissão de calor  

- Redução de emissão de CO2, totalmente reciclável  

 

 3.2 – Água 

 

Relativamente ao consumo de água, a EAD no seu dia a dia apenas utiliza 

este recurso em Wc’s e Copas. 

 

 

 

 Consumo Efetivo 

 

  2018 2019 ∆ '19-'18 

        

Consumo total 1970 2368 20% 

 

Boas Práticas 

- As boas práticas instituídas no Grupo que são do conhecimento geral e cada vez mais estão enraizadas 

no dia a dia de todos os colaboradores; 

- A formação que é ministrada a todos os colaboradores que entram de novo para o Grupo EAD, onde é 

dado a conhecer todas as boas práticas; 

- Foram instalados redutores de caudal nas torneiras de todos os wc’s; 

- Monitorização de consumos 
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3.3 - Resíduos 

A Atividade do Grupo EAD não requer grande incorporação de matérias-primas, pelo que a maior parte dos 

resíduos que são enviados para reciclagem estão relacionados com a documentação do próprio cliente. 

Classificados como resíduos equiparados a urbanos, estes são geridos e encaminhados para operadores 

licenciados acompanhados pelas respetivas E-GAR’s. 

No quadro que é apresentado em baixo, estão mencionados os resíduos encaminhados durante o ano de 

2019, alguns são provenientes de clientes como é caso das eliminações de arquivo. 

Resíduos 
Quantidade em kgs 

2018 
Quantidade em kgs 

2019 

Baterias (*) 38 

Cartão 10.232 6.135 

Equipamentos (Ar condicionados) 150 60 

Lâmpadas 93 20 

Madeira 2.334 406 

Metais 2.432 854 

Óleos e gorduras alimentares 10 28 

Papel e cartão 503.300 479.547 

Plástico 503 578 

REEE’s (material informatico) 670 3.435 

Residuos equiparados a urbanos 
(Cadeiras,…) 

740 30 

Residuos Demolição 5.280 (*) 

Tapes 1.361 844 

Vidro 30 (*) 

Total 527.135 491.976 
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3.4 – Simulacros Ambientais 

 

A EAD possui instruções de trabalho para atuar em caso de Emergência Ambiental, o objetivo é organizar, 

de forma sistemática, e acionar os sistemas de combate e de socorro, prevenindo e minimizando os danos 

associados aos acidentes / incidentes ambientais.  

Para testar a resposta da organização a situações de emergência, são realizados periodicamente simulacros 

ambientais. No ano de 2019 foram efetuados simulacros em todas as Delegações e Sede.  
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3.5 – Aspetos Ambientais Significativos 

 

A EAD faz a análise a todos os Aspetos Ambientais da sua atividade e à relação desta com o meio ambiente. 

Para todos os Aspetos avaliados e analisados são tomadas medidas e melhorias para que o seu Impacte 

não seja tão significativo, mas alguns deles devido às próprias características, apesar de controlados a EAD 

identifica-os como significativos, os mesmos são: 

- O Combate a incêndio, devido à atividade em si. Poderá ver descrito todas as medidas de prevenção 

existentes no ponto; 

- A situação de sismo e atuação após esta ocorrência, mas só para as nossas instalações que estão na Ilha 

de S. Miguel; 

- Consumo de energia elétrica e combustível.  

- Também é significativo o aspeto ambiental avaliado em relação aos fornecedores que apesar de não 

desempenharem a sua atividade nas nossas instalações esta poderá ser feita em nosso nome e não 

conseguimos controlá-la na sua totalidade, como por exemplo empresas de transporte, operadores de 

gestão de resíduos,… Para averiguar esta situação estão previstas para este ano 2020, a realização de 

auditorias. 
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4. 1– Medidas de Autoproteção 

A EAD dispõe de Medidas de Autoproteção (Plano de Segurança) aprovadas pela ANPC, onde estão 

contempladas as diversas situações de emergência passíveis de ocorrerem, bem como, os respetivos 

planos de atuação e procedimentos de intervenção. Existem equipas de evacuação internas treinadas, e 

são realizados simulacros com a periodicidade bianual. Todos os funcionários e visitantes das instalações 

são informados destes procedimentos e todos terão o dever de atuar em conformidade em caso de 

emergência.  

Em 2019 tivemos mais uma oportunidade de testar o plano e alguns dos cenários nele previstos para os 

locais, Palmela, Montijo e Vilar do Pinheiro. 

 

 

 

 

 

 

4 - Segurança no Trabalho
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4.2 – Prevenção 

Para prevenir qualquer tipo de acidente ou incidente o Grupo EAD tem implementado na sua organização, 

um sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho (OSHAS 18001) que inclui todas as avaliações de 

risco e procedimentos de acompanhamento. 

Para tal a Companhia: 

- Cumpre com a legislação em vigor e faz o acompanhamento da mesma;  

- Elaborou e acompanha a avaliação de risco de cada área;  

- Consulta os seus colaboradores sobre questões relacionadas com HST nomeadamente questões 

relacionadas com o seu Posto de Trabalho; 

- Informa e forma todos os seus colaboradores sobre os perigos e riscos que possam existir assim como 

das Boas Práticas que deve adotar quando realiza as suas funções; 

- Formou colaboradores para fazerem parte das equipas de evacuação caso exista algum sinistro; 

- Formou colaboradores em Primeiros Socorros; 

-Tem Planos de Segurança e faz simulacros de segurança com regularidade. 

 

4.3 – EPI’s e EPC’s 

O Equipamento de Proteção Individual é muito importante para proteger os profissionais individualmente, 

reduzindo qualquer tipo de ameaça ou risco para o colaborador. 

Para definir que EPI’s eram importantes nas diversas áreas da EAD, foi feito primeiro uma avaliação de risco 

e depois então foram definidos que equipamentos seriam de uso obrigatório por parte dos colaboradores. 

Foi feito um estudo prévio, que envolveu os colaboradores na escolha do EPI mais adequado a usar. 

 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo 

de proteger os colaboradores dos riscos inerentes à sua atividade e envolvência. 

Alguns exemplos de EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), existentes na Companhia, por edificio: 
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• Extintores/ Carreteis 

• Mantas Ignífugas 

• Balde de Areia 

• Caixa de Primeiros Socorros 

• Sinalização de Segurança 

• Rede de incêndio armada 

• Extinção no Data Center 

(…) 

 

4.4 – Auditoria interna às instalações  

Semestralmente são feitas vistorias a todas as instalações, de acordo com uma check list, onde são 

validadas questões de segurança e saúde no trabalho, segurança da informação, 

arrumação, estado físico dos arquivos dos clientes, necessidade de obras, (…) 

Todas os registos efetuados neste relatório são tratados no âmbito do Sistema 

Integrado da Organização. 
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No atual momento em que vivemos é necessário olhar para o Futuro e tentar antever de que forma 

podemos agir para promover um crescimento económico sustentável e a geração de riqueza para a 

sociedade em que estamos inseridos.  

Para isto a EAD quer continuar: 

- O percurso da eficiência energética; 

- A utilizar os recursos naturais de forma consciente e racional; 

- A educar/ sensibilizar todos os colaboradores para as questões de saúde e para as boas práticas 

ambientais; 

-  A manter a divulgação aos stakeholders dos resultados (financeiros, avaliação…); 

- Manter e melhorar o alto nível de satisfação dos nossos clientes; 

- Melhorar a penetração no mercado; 

- Fortalecer e dinamizar a oferta de produtos e serviços a prestar na área da documentação; 

- A cumprir com a legislação que lhe é aplicável; 

- A respeitar e proteger os direitos humanos; 

- Apoiar a liberdade de Associação no trabalho; 

- A eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 

- A cumprir com o princípio da não corrupção em todas as suas formas.  

 

 

 

 

 

5 - Compromisso de Futuro


