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Investimento em ecoeficiência

605.709
tCO2e Emissões

9M kWh
Consumo 
de Eletricidade

73%
Resíduos valorizados

80%
Consumo de Energia 
Renovável

Capital Natural 

€436 mil

34%
Mulheres

10.987
Horas de formação

11%
Taxa de rotatividade

8
Índice de frequência 
de acidentes

732
Colaboradores

Capital Humano

6
Concessões

7
Contratos de prestação
de serviço de cobrança
de portagens eletrónicas

1
Prestação de serviço 
de operação e manutenção

2
Contratos de prestação 
de serviço de cobrança 
de portagens tradicionais

869 km
Em operação

Capital Manufaturado

9,7
Índice de Sinistralidade 
Rodoviária

142 mil
Chamadas atendidas  
Apoio a Clientes

€427 mil
Investimento 
na Comunidade

95%
Compras locais

Capital Social

1.965h
Apoio ao ensino superior  

6
Protocolos com 
Universidades 

34.804
Clientes registados 
no Portal da Ascendi

€767mil

Capital Intelectual

Investimento 
em I&D

Indicadores de Desempenho

2020
em números
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O ano de 2020 ficou definitivamente marcado 

pela pandemia de Covid-19, que conduziu a uma 

adaptação muito rápida da Organização de forma 

a garantir a proteção dos nossos colaboradores 

e, ao mesmo tempo, manter integralmente 

o desempenho das nossas atividades, 

salvaguardando sempre o nível de serviço 

prestado e a segurança dos utilizadores das vias 

que operamos.

Mantivemos um foco claro na expansão das 

atividades da Ascendi em Portugal e no Exterior, 

tendo em Portugal angariado um novo contrato 

de operação e manutenção e um outro de 

cobrança de portagens, e, no exterior, participado 

em concursos que permitirão, em caso de 

sucesso, poder vir a operar um sistema de 

cobrança de portagens em free-flow semelhante 

ao operado em Portugal. Este modelo que se 

adapta especialmente bem aos sistemas de 

“congestion charges” que registam um acelerado 

desenvolvimento em diferentes cidades europeias 

e americanas, deverá representar um mercado 

novo e relevante para a Ascendi. 

Internamente, concretizámos distintos projetos 

no âmbito da inovação e transformação digital 

da empresa e das suas operações, dos quais 

destacamos a inclusão de novos módulos no 

SustIMS, software de gestão de infraestruturas 

desenvolvido pela Ascendi e o programa interno de 

aceleração da cultura digital – DX Culture. Iniciámos 

também desenvolvimentos em novas frentes 

que vão desde a criação de uma APP orientada 

para os utilizadores da infraestrutura à avaliação 

das potencialidades de tratamento dos dados 

processados pela nossa atividade corrente.

Melhorámos mais uma vez todos os índices no  

que respeita à Segurança das nossas operações 

ao mesmo tempo que prosseguimos com distintas 

iniciativas no âmbito da segurança rodoviária, de 

Num ano particularmente 
marcado pela Covid-19, 
a Ascendi reforçou 
significativamente  
a sua intervenção 
no âmbito da 
responsabilidade social.

Mensagem do CEO

Luís Silva Santos
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que se destaca o programa de reforço das guardas 

de segurança em todas as concessões da Ascendi, 

um investimento significativo iniciado em 2019 

e que envolve, entre outras particularidades, o 

desenvolvimento e homologação de uma solução 

específica para pontes e viadutos que o mercado, 

hoje, não tem disponível.  

Apesar da pandemia, foi dada continuidade 

aos significativos investimentos em curso na 

modernização do sistema de portagens das 

Concessões Norte e Grande Lisboa, para além de 

se ter iniciado o programa de renovação da quase 

totalidade do equipamento de via associado à 

cobrança de portagens em sistema MLFF (multi-

lane free flow). 

Num ano particularmente marcado pela Covid-19, 

a Ascendi reforçou significativamente a sua 

intervenção no âmbito da responsabilidade 

social. Além do contributo enquanto mecenas 

exclusivo do projeto “Treetop Walk”, da Fundação 

de Serralves, foi possível estabelecer uma relação 

próxima com unidades de saúde situadas na 

zona de influência da nossa rede ajudando ao 

longo do período da pandemia com equipamentos 

diversos de que foram necessitando, incluindo um 

investimento significativo em ventiladores que, 

infelizmente, vieram a ser bem úteis nesta última 

vaga de infeções que acabámos de atravessar. 

A quebra de tráfego verificada em consequência 

da pandemia afetou significativamente o setor 

dos transportes sendo que, pelas características 

próprias do seu negócio e dos contratos que 

opera, o impacto no desempenho económico  

da Ascendi em 2020 não teve essa dimensão.

Entrámos assim em 2021 determinados e 

mais capacitados a prosseguir o caminho 

que inevitavelmente exigirá a adaptação das 

infraestruturas de transporte ao paradigma 

da transição energética e da conectividade, 

consolidando um novo padrão de mobilidade.   

Luís Silva Santos

Melhorámos todos  
os índices no que  
respeita à Segurança  
das nossas operações
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Promover ação e condutas que proporcionem 
a máxima Segurança, Saúde e Bem-estar a 
colaboradores, clientes e fornecedores. 

Segurança 
e Bem-estar

Fomentar cooperação e entreajuda na 
prossecução dos objetivos. Liderar pelo exemplo, 
comunicar de forma clara, difundir conhecimento 
e ter a ambição realista na definição de objetivos.

Espírito 
de equipa

Orientar as ações para os clientes, internos e 
externos, e maximizar o valor percecionado pelos 
serviços prestados, superando expetativas. 

Orientação
para o Cliente

Incentivar novas formas de pensar e atuar, 
gerando oportunidades de incremento de 
Eficiência, Eficácia e Qualidade.

Criatividade
e Inovação 

Ser um parceiro consistentemente leal, solidário e 
não-impositivo, estabelecendo relações de confiança 
sustentáveis com todos os nossos stakeholders.

Ética e
Confiança

Valores

Valorizar os recursos disponíveis, promovendo a 
Sustentabilidade e apoiando a Comunidade nas 
suas vertentes Cultural, Social e Ambiental.

Sustentabilidade
e Responsabilidade

Social

Visão Missão

Promover eficiência, inovação 
e sustentabilidade na operação 
e manutenção de infraestruturas 
de mobilidade rodoviária, 
garantindo a conveniência para 
os clientes, o desenvolvimento 
dos colaboradores e a criação de 
valor para os acionistas.

Ser a referência de qualidade 
e eficiência no desenvolvimento 
e gestão de infraestruturas de 
mobilidade rodoviária.

1.1.
Missão, Visão e Valores

Com mais de duas décadas de 
experiência consolidada na gestão 
de ativos, prestação de serviços de 
cobrança de portagens e operação 
e manutenção de infraestruturas 
rodoviárias, a Ascendi é reconhecida 
pela sua capacidade de inovação  
e eficiência operacional2.

2 Para mais informações sobre a história da Ascendi consulte www.ascendi.pt

Ascendi

08 ASCENDI ESG 2020 | CONDUZIR O FUTURO 
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Viana do Castelo

Vila Real

Braga

Bragança

Guarda

Viseu

Coimbra

Castelo Branco

Portalegre
Santarém

Évora

Lisboa

Leiria

Porto

Aveiro

A Ascendi desenvolve 
a sua atividade em 
Portugal. 

A sede localiza-se na 
Av. Cáceres Monteiro 
10 2.ºD, Algés, e os seus 
escritórios centrais na 
Rua Antero de Quental 
381, Perafita. 

Tem instalações em cada 
uma das suas operações, 
particularmente no norte 
e centro de Portugal.

O&M de Vias

Operação
de Portagens

Centros
Operacionais

Gestão 
de Ativos

Cobrança
de Portagens

Operação e
Manutenção

132 milhões
De transações processadas

Líder no segmento

Know-how nos seguintes 
sistemas de cobrança:

  • Cobrança de portagens 
exclusivamente 
eletrónicas 
(AET – Sistema MLFF);

  • Cobrança de Portagens 
tradicionais (sistemas 
abertos ou fechados).

869 Km
Operados pela Ascendi

3 Atividades principais

  • Operação e Manutenção  
 Rodoviária;

  • Sistemas Inteligentes 
 de Transportes (ITS);

  • Gestão da Manutenção.

3,6 Biliões
De investimento global 
nas seis concessões

6 Concessões

  • Concessão de Beiras 
 Litoral e Alta (BLA);

  • Concessão da Costa 
  de Prata (CP);

  • Concessão da Grande   
 Lisboa (GL);

  • Concessão do Grande 
 Porto (GP);

  • Concessão Norte (Nt);

  • Subconcessão do Pinhal  
 Interior (PI).

Escritórios

Concessões
Ascendi

1.2.
Áreas de Negócio
A Ascendi opera e desenvolve  a sua atividade 
nas seguintes áreas de negócio: 

10 ASCENDI ESG 2020 | CONDUZIR O FUTURO 
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O&M de Vias

Operação
de Portagens

Concessões
Ascendi

1.2.1 
Concessões e Prestação de Serviços

6 
Concessões

627 km
Nas Concessões Ascendi

2
Contratos de prestação 
de serviço de cobrança de 
portagens tradicionais

6
Centros de Operação e Manutenção 
principais e 3 secundários

32
Áreas de serviço

7
Contratos de prestação de 
serviço de cobrança de portagens 
eletrónicas (Multi Lane Free Flow)

869 km
Em operação

24
Praças de portagem
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Concessões Ascendi

Extensão Autoestradas
Sistema  

de cobrança
Locais de 
Cobrança

Obras  
de Arte

Áreas  
de Serviço

Concessão 
Norte

179 km A7 
A11

Portagem 
Tradicional

21 praças de 
portagem

94 vias 
manuais 
(cabines)

72 vias 
eletrónicas

21 edifícios 
praças de 
portagem

331 Obras 
de Arte

56 pontes  
e viadutos

5 áreas 
de serviço 

geridas pela 
Ascendi

Concessão  
Costa de Prata

105 km A44  
A29  
A25 
A17

Portagem 
Eletrónica

20 184 Obras 
de Arte

14 pontes  
e viadutos

5 áreas de 
serviço, das 
quais 4 são 

geridas pela 
Ascendi

Concessão  
das Beiras  
Litoral e Alta

172 km A25 Portagem 
Eletrónica

26 267 Obras 
de Arte

68 pontes  
e viadutos

5 áreas de 
serviço, das 
quais 2 são 

geridas pela 
Ascendi

Concessão do 
Grande Porto

55 km A41
A42 

A4  
VRI

Portagem 
Eletrónica

24 148 Obras 
de Arte

12 viadutos

2 áreas 
de serviço 

geridas pela 
Ascendi

Concessão da 
Grande Lisboa

23 km A16 Portagem 
Tradicional

3 praças de 
portagem

26 vias 
manuais

16 mono vias 
free flow

57 Obras  
de Arte

4 viadutos

2 áreas 
de serviço 

geridas pela 
Ascendi

Subconcessão 
do Pinhal 
Interior

93 km A13
A13-1

Portagem 
Eletrónica

32 141 Obras 
de Arte

24 viadutos

2 áreas 
de serviço 

geridas pela 
Ascendi
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Extensão
Estrada/

Autoestrada
Locais de 
Cobrança Obras de Arte

Prestação de Serviço  
de Operação e Manutenção

Subconcessão do Douro Interior 242km
IP2
IC5

–
249 obras de arte

44 pontes e viadutos

Prestação de Serviço de Cobrança 
de Portagens Multi Lane Free Flow

Interior Norte 157km A24
26 pontos 

de cobrança 
eletrónica

–

Concessão IP | Túnel do Marão 25km A4
2 pontos de 

cobrança 
eletrónica

–

Concessão IP | Torres Novas (A1)/ 
Abrantes

37km A23
6 pontos de 

cobrança 
eletrónica

–

Prestação de Serviços extra Concessões Ascendi
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2.1.
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Consciente dos impactos da sua atividade 
e da responsabilidade na promoção do 
desenvolvimento sustentável, a Ascendi procura 
alinhar as suas atividades com a Agenda 2030 
da Organização das Nações Unidas, com 
contributo direto em:

A Ascendi concentra a sua atuação nos 
objetivos que define como prioritários, 
considerando os impactos das suas 
atividades. A identificação dos ODS prioritários 
está alinhada com a perspetiva dos seus 
stakeholders, tendo estes considerado os ODS 8, 
ODS 9, ODS 11 e ODS 13 como prioritários.

3

5

8
910

11

13
15

16
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Atividade Outputs Consequência Impactos ODS prioritários
e metas

Meta 11.2

Meta 3.6

Metas 13.1 e 13.2

Meta 15.5

Meta 9.1

Acesso a uma rede
de autoestradas
seguras e de
qualidade

Conetividade 
de populações 
e meio ambiente

Informação e receitas da
cobrança de portagens Experiência do

utilizador

Redução do risco
de acidentes de
viação e melhoria
da experiência
do utilizador

Exposição de
colaboradores e
subcontratados a
riscos de segurança

Geração de poluição
sonora e consequências
para as comunidades
vizinhas

Aumento de
emissões GEE

Perda de
biodiversidade

Crescimento
económico e
desenvolvimento
social das zonas
circundantes

Necessidades da força laboral
para operação e manutenção
das autoestradas

Ruído e emissões de GHG
resultantes dos veículos
na estrada

Animais mortos na estrada
devido ao tráfego 

Maior conectividade territorial

Manutenção de autoestradas
e operações de segurança
existentes

Aumento da receita
fiscal/ pública da
mobilidade rodoviária

Meta 8.8

Meta 9.4

Melhor qualidade do tráfego 
e prevenção de segurança 
nas estradas

Melhorar os recursos da 
infraestrutura de forma 
eficiente

Tornar a infraestrutura 
mais sustentável com 
adoção de tecnologia 
limpa e sustentável

15

02 Estratégia0100 03 04
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Meta Contributo da AscendiODS
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Atividade Outputs Consequência Impactos ODS prioritários
e metas

Meta 16.5

Meta 10.2

Meta 5.5

Maior conhecimento da 
organização para políticas 
anti corrupção.

Maior abrangência ao nível 
do recrutamento

Redução substancial 
da corrupção e 
suborno em todas 
as suas formas

Maior inclusão e 
diversidade nos 
colaboradores

Formação em 
Código de Ética

Publicação de 
política de conflito 
de interesses

Inclusão na política 
de recursos 
humanos o 
recrutamento de 
pessoas portadores 
de deficiência

Maior presença de mulheres 
na gestão

Garantir a igualdade 
de género e de 
oportunidades. 

Inclusão na política 
de recursos 
humanos o princípio 
de igualdade na 
contratação de 
órgãos de gestão

Meta 8.8 Proteger os direitos do trabalho e 
promover ambientes de trabalho seguros e 
protegidos para todos os trabalhadores, 
incluindo os trabalhadores migrantes, em 
particular as mulheres migrantes, e pessoas 
em empregos precários.

Meta 9.1 Desenvolver infraestruturas de qualidade, 
fiáveis, sustentáveis e resilientes, incluindo 
infraestruturas regionais e transfronteiriças, para 
apoiar o desenvolvimento económico e o bem-estar 
humano, focando o acesso equitativo e a preços 
acessíveis para todos.

• Sistema de Gestão Integrado (através das 
certificações ISO 9001, 14001 e 45001) relevante 
para o abastecimento de acesso a infraestruturas 
de qualidade para as comunidades locais.

• Iniciativas em matéria de saúde e segurança, nomeadamente, 
formação, auditorias, monitorização e reporte;

• Certificação pela ISO 45001- Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança no Trabalho;

• Inclusão de critérios de SST nos contratos com fornecedores;
• Ações de formação para subcontratados.

Meta 3.6 Até 2020, reduzir para metade, a nível 
global, o número de mortos e feridos devido a 
acidentes rodoviários.

• Promoção da segurança dos clientes na estrada;
• Monitorização de dados relativos à Segurança Rodoviária;
• Iniciativas de sensibilização, inspeções periódicas e 

exercícios de segurança.

Meta 11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a 
sistemas de transporte seguros, acessíveis, 
sustentáveis e a preço acessível para todos, 
melhorando a segurança rodoviária através da 
expansão da rede de transportes públicos, com 
especial atenção para as necessidades das 
pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, 
crianças, pessoas com deficiência e idosos.

• Promoção da segurança dos clientes na estrada;
• Monitorização de dados relativos à Segurança Rodoviária;
• Iniciativas de sensibilização, inspeções periódicas e 

exercícios de segurança.

Meta 9.4 Até 2030, modernizar as infraestruturas e 
reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, 
com maior eficiência no uso de recursos e maior 
adoção de tecnologias e processos industriais 
limpos e ambientalmente corretos; com todos os 
países atuando de acordo com suas respetivas 
capacidades

• Sistema de Gestão Integrado (através das certificações 
ISO 9001, 14001 e 45001) relevante para o abastecimento 
de acesso a infraestruturas de qualidade para as 
comunidades locais.

Meta 13.2 Integrar medidas de alterações 
climáticas nas políticas, planeamento e estratégias 
nacionais.

• Produção de energias renováveis;
• Transição para mobilidade sustentável, através da 

aquisição de veículos elétricos;
• Sensibilização para as alterações climáticas e consumo 

energético dos colaboradores.

Meta 15.5 Tomar medidas urgentes e significativas 
para reduzir a degradação do habitat natural, travar 
a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e 
evitar a extinção de espécies ameaçadas.

• Certificação pela ISO 14001- Sistema de Gestão Ambiental;
• Parcerias e medidas para limitar os riscos de biodiversidade.

Meta 5.5 Garantir a participação plena e efetiva 
das mulheres e a igualdade de oportunidades para 
a liderança em todos os níveis de tomada de 
decisão na vida política, económica e pública.

• Inclusão de critérios de igualdade de género para os órgãos 
de gestão na política de recursos humanos.

Meta 10.2 Até 2030, habilitar e promover a inclusão 
social, económica e política de todos, independen-
temente da idade, género, deficiência, raça, etnia, 
origem, religião, condição económica ou outra.

• Inclusão de critérios de igualdade de oportunidade para 
pessoas portadoras de deficiência na política de recursos 
humanos.

Meta 16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e 
o suborno em todas as suas formas.

• Formação e divulgação do código de ética;
• Publicação de política de conflito de interesses.

Meta 13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de 
adaptação a riscos relacionados com o clima e as 
catástrofes naturais em todos os países.

• Investimento em eco eficiência;
• Gestão ambiental e de resíduos.

16

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 8 consulte 
o capítulo Capital Humano.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 9 consulte 
o capítulo Capital Social.
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Atividade Outputs Consequência Impactos ODS prioritários
e metas

Meta 16.5

Meta 10.2

Meta 5.5

Maior conhecimento da 
organização para políticas 
anti corrupção.

Maior abrangência ao nível 
do recrutamento

Redução substancial 
da corrupção e 
suborno em todas 
as suas formas

Maior inclusão e 
diversidade nos 
colaboradores

Formação em 
Código de Ética

Publicação de 
política de conflito 
de interesses

Inclusão na política 
de recursos 
humanos o 
recrutamento de 
pessoas portadores 
de deficiência

Maior presença de mulheres 
na gestão

Garantir a igualdade 
de género e de 
oportunidades. 

Inclusão na política 
de recursos 
humanos o princípio 
de igualdade na 
contratação de 
órgãos de gestão

Meta 8.8 Proteger os direitos do trabalho e 
promover ambientes de trabalho seguros e 
protegidos para todos os trabalhadores, 
incluindo os trabalhadores migrantes, em 
particular as mulheres migrantes, e pessoas 
em empregos precários.

Meta 9.1 Desenvolver infraestruturas de qualidade, 
fiáveis, sustentáveis e resilientes, incluindo 
infraestruturas regionais e transfronteiriças, para 
apoiar o desenvolvimento económico e o bem-estar 
humano, focando o acesso equitativo e a preços 
acessíveis para todos.

• Sistema de Gestão Integrado (através das 
certificações ISO 9001, 14001 e 45001) relevante 
para o abastecimento de acesso a infraestruturas 
de qualidade para as comunidades locais.

• Iniciativas em matéria de saúde e segurança, nomeadamente, 
formação, auditorias, monitorização e reporte;

• Certificação pela ISO 45001- Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança no Trabalho;

• Inclusão de critérios de SST nos contratos com fornecedores;
• Ações de formação para subcontratados.

Meta 3.6 Até 2020, reduzir para metade, a nível 
global, o número de mortos e feridos devido a 
acidentes rodoviários.

• Promoção da segurança dos clientes na estrada;
• Monitorização de dados relativos à Segurança Rodoviária;
• Iniciativas de sensibilização, inspeções periódicas e 

exercícios de segurança.

Meta 11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a 
sistemas de transporte seguros, acessíveis, 
sustentáveis e a preço acessível para todos, 
melhorando a segurança rodoviária através da 
expansão da rede de transportes públicos, com 
especial atenção para as necessidades das 
pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, 
crianças, pessoas com deficiência e idosos.

• Promoção da segurança dos clientes na estrada;
• Monitorização de dados relativos à Segurança Rodoviária;
• Iniciativas de sensibilização, inspeções periódicas e 

exercícios de segurança.

Meta 9.4 Até 2030, modernizar as infraestruturas e 
reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, 
com maior eficiência no uso de recursos e maior 
adoção de tecnologias e processos industriais 
limpos e ambientalmente corretos; com todos os 
países atuando de acordo com suas respetivas 
capacidades

• Sistema de Gestão Integrado (através das certificações 
ISO 9001, 14001 e 45001) relevante para o abastecimento 
de acesso a infraestruturas de qualidade para as 
comunidades locais.

Meta 13.2 Integrar medidas de alterações 
climáticas nas políticas, planeamento e estratégias 
nacionais.

• Produção de energias renováveis;
• Transição para mobilidade sustentável, através da 

aquisição de veículos elétricos;
• Sensibilização para as alterações climáticas e consumo 

energético dos colaboradores.

Meta 15.5 Tomar medidas urgentes e significativas 
para reduzir a degradação do habitat natural, travar 
a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e 
evitar a extinção de espécies ameaçadas.

• Certificação pela ISO 14001- Sistema de Gestão Ambiental;
• Parcerias e medidas para limitar os riscos de biodiversidade.

Meta 5.5 Garantir a participação plena e efetiva 
das mulheres e a igualdade de oportunidades para 
a liderança em todos os níveis de tomada de 
decisão na vida política, económica e pública.

• Inclusão de critérios de igualdade de género para os órgãos 
de gestão na política de recursos humanos.

Meta 10.2 Até 2030, habilitar e promover a inclusão 
social, económica e política de todos, independen-
temente da idade, género, deficiência, raça, etnia, 
origem, religião, condição económica ou outra.

• Inclusão de critérios de igualdade de oportunidade para 
pessoas portadoras de deficiência na política de recursos 
humanos.

Meta 16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e 
o suborno em todas as suas formas.

• Formação e divulgação do código de ética;
• Publicação de política de conflito de interesses.

Meta 13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de 
adaptação a riscos relacionados com o clima e as 
catástrofes naturais em todos os países.

• Investimento em eco eficiência;
• Gestão ambiental e de resíduos.
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Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 5  
consulte o capítulo Capital Humano.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 10  
consulte o capítulo Capital Humano.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 9  
consulte o capítulo Capital Social.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 13  
consulte o capítulo Capital Natural.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 16  
consulte o capítulo Ética.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 15 
consulte o capítulo Capital Natural.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 13 
consulte o capítulo Capital Natural.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 3  
consulte o capítulo Capital Social.

Para mais informação sobre o contributo da Ascendi para o ODS 11  
consulte o capítulo Capital Social.
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rotatividade

11%
colaboradores com 

desempenho avaliado

96%
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investimento em I&D

€767mil
cursos de formação superior
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2.2.
Criação de Valor
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96,5%
dos colaboradores 

receberam avaliação 
de desempenho 

100%
dos quadros  

da direção são 
contratados 
localmente* 

3.1.
Capital Humano

10,987h
formação 

Recrutamento e Seleção

Formação e Desenvolvimento

Avaliação e gestão do 
desempenho

Gestão do Capital Humano  
da Ascendi

O Capital Humano é um dos mais importantes 
ativos para a Ascendi, sendo uma aposta clara 
a atração e retenção de talento, a promoção do 
desenvolvimento e formação dos colaboradores 
e a gestão das suas carreiras.

732
Colaboradores

42
Anos de  

idade média

11
Anos de antiguidade 

média

34% 
Mulheres

66%
Homens

*Contratados localmente: de Portugal
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Tipos de acidentesEvolução do n.º  
de acidentes de trabalho

‘18 ‘19 ‘20
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9

Quedas ao 
mesmo nível

Queda  
em declive

Projeção de 
materiais

Ergonomia

10%

30%

10%

50%

2020

Saúde e Segurança no Trabalho 

Índice de FrequênciaÍndice de Gravidade

Índice de 
Gravidade 

Linear (Índice 
de Gravidade)

‘18 ‘19 ‘20

0
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0
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0
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7

Índice de 
Gravidade 

Linear (Índice 
de Gravidade)
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Cliente Mistério (%)
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9696%%
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6
valor económico 
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Satisfação 
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e Qualidade 
do Serviço

Segurança 

do Cliente

chamadas atendidas 
(COM) – controlo 

e gestão de tráfego

133,406
chamadas atendidas 

(COM) – SOS

676

acidentes 
com vítimas

251

chamadas atendidas 
– apoio ao cliente

142,386
índice de atendimento 

do call center

89%

índice de 
sinistralidade

9.7%
índice 

de acidentes

32.5%

colaboradores dos centros de controlo 
de tráfego e do centro de apoio ao cliente

58
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investimento em 
sinalização vertical

€1,5M
investimento 

em sinalização 
horizontal

€424K
investimento em 

conservação 
de pavimentos

€2M
investimento 
em guardas 

de segurança

€3,2M

parcerias c/ entidades 
e associações setoriais

32 partnerships
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investimento 
em campanhas

€2,794
investimento 

na comunidade

€427K

3.2.
Capital Social
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investimento 
em campanhas

€2,794
investimento 

na comunidade

€427K

29.600    
Clientes registados  
em 2020

34.804  
Total de clientes  
registados

58.000    
N.º de pagamentos 
realizados no portal  
em 2020

1.482 milhares €    
Valor coletado pelo portal 
em 2020

Portal Ascendi

16 Distributed economic value = Operating costs + Employee salary benefits + Payment to capital providers/government  
+ Community investment
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Investigação 

e Desenvolvimento Vendas e serviços 
prestados

€173,811M
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Apoio 
a Instituições 

Académicas 
e de Investigação

protocolos com 
universidades e instituições 

de ensino superior

6
cursos de formação 

superior apoiados

1,965
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ts

investimento 
em projetos I&D3

€767,597

3.3.
Capital Intelectual

3  SustIMS, CBO v2, Drive, Virtual Gantry, Godigital, Digital Transformation, PASMO, C-Roads, ITSM

3.5.1.  
I&D – Investigação  
e Desenvolvimento 
O investimento na investigação e 
desenvolvimento de novas soluções e projetos é 
um tema que a Ascendi privilegia e que considera 
essencial para a prestação de um bom serviço 
ao cliente, a par com a digitalização global. Este 
investimento em I&D contribui, não só para 
melhorias a nível de relação com o cliente, como 
para a própria eficiência da atividade da Ascendi.

3.5.2.  
Apoio a Instituições Académicas 
e de Investigação

A Ascendi acredita que o sucesso dos processos 
de investigação e desenvolvimento reside 
na educação das gerações futuras. Estas 
gerações estarão melhor preparadas para 
acompanhar os rápidos desenvolvimentos 

globais, nomeadamente a nível tecnológico. 
Nesse sentido, em 2020 manteve-se a estratégia 
de protocolo com instituições de ensino superior, 
tendo sido estabelecido um novo protocolo com 
o Instituto Superior de Engenharia do Porto. 
Decorrente destes protocolos, a Ascendi apoiou, 
em 2020, 1.965h em cursos de formação superior.

Os principais protocolos estabelecidos entre  
a Ascendi e Instituições de Ensino Superior são  
as seguintes:

• Universidade Católica Portuguesa
• Universidade do Minho; ;
• Universidade de Coimbra;
• Faculdade de Economia da Universidade  

do Porto;
• Faculdade de Engenharia da Universidade  

do Porto;
• Instituto Superior de Engenharia do Porto;
• Instituto Superior Técnico - Universidade  

de Lisboa;
• Faculdade de Motricidade Humana;
• Universidade de Aveiro.
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Gestão 

Ambiental investimento em ecoeficiência 

€435,5K
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605,709tCO2e
Emissões 
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90225tCO2e
produção de 

energia renovável

96,659kWh

consumo de 
eletricidade renovável

7,343,084kWh

consumo de eletricidade 
não renovável

1,793,160kWh

capacidade de
 autoprodução instalada

75.4kWp
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produzidos 

935t
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7tConsumo de Recursos 

e Gestão de Resíduos O
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25 Inclui emissões evitadas através da autoprodução e a aquisição de energia verde (a partir do 2º semestre).

3.4.
Capital Natural

Percentagem de energia  
proveniente de fontes renováveis

‘18 ‘19 ‘20

8
0

5
5

2
9

3.4.1 
Consumo de energia  
e gestão de emissões

O consumo de energia da Ascendi, em 2020,  
foi de 65.347GJ (menos 7% que no ano anterior), 
de onde se destaca o consumo de energia 
renovável em 80% da eletricidade consumida 
(aumento de 25 pontos percentuais face ao 
verificado em 2019) 
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As medidas relativas à ecoeficiência 
implementadas em 2020 representaram um 
investimento de 435.515€, em medidas como:

 • Contratação de fornecimento de energia 
100% renovável, melhoria da eficiência do 
datacenter Multi Lane Free Flow e substituição 
de luminárias nas autoestradas.

No decorrer do ano de 2020, entrou em 
funcionamento o datacenter da Ascendi 
localizado na Maia. Estes novos equipamentos, 
permitiram reduzir o consumo de energia  
face aos anteriores equipamentos para  
cerca de metade.

Para 2021 está prevista a conclusão do 
 Manual Estratégico de Energia, a instalação  
de 8 UPAC fotovoltaicas, totalizando uma 
potência de 250 KWp e uma produção anual de 
360 MWh, a construção de coberto para viaturas 
do tipo carport, com recurso aos painéis 
fotovoltaicos, um estudo sobre o potencial 
solar existente ao longo das vias, substituição 
de luminárias das autoestradas e melhoria da 
eficiência do datacenter Multi Lane Free Flow 
instalado no COM de Aveiro.

As emissões de CO2, em 2020, situaram-se  
em 605.709 tCO2 o que representa um 
decréscimo de 36% em relação a 2019  
(942.152 tCO2). Do total de emissões,  
0,4% foram de âmbito 1 (2.354 tCO2),  
0,2% de âmbito 2 (1.154 tCO2) e 99,4%  
de âmbito 3 (602.201 tCO2), referentes  
ao tráfego das viaturas que circularam  
nas vias da Ascendi.

Total de emissões 
Âmbito 1 e 2

Total de emissões 
Âmbito 3

Emissões CO2 – Scope 1 (tCO2)

Emissões CO2 – Scope 2 (tCO2)

Emissões CO2 – Scope 3 (tCO2)
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Considerando a importância da redução do 
consumo de água como uma gestão eficaz 
do consumo de recursos, a Ascendi garante o 
cumprimento da legislação em vigor em todas 
as suas operações e promovendo diversas 
iniciativas. 

A frota automóvel da Ascendi era composta por 
197 veículos movidos exclusivamente a motores 
térmicos, 8 veículos híbridos plug-in e 4 veículos 
elétricos em 2020. Estes dados, representam  
um acréscimo de 200% na totalidade de veículos 
PHEV e EV, em relação a 2019. Mantendo os 
objetivos de sustentabilidade, foram ainda 
instalados mais 3 postos de carregamento 
para viaturas elétricas, estes localizados nas 
portagens da concessão Norte.

A projeção da frota para o ano de 2021, 
estima um decréscimo de 13 veículos 
movidos exclusivamente a motores térmicos, 
em detrimento de veículos PHEV, com um 
acréscimo de 10 veículos, e veículos EV  
que deverão duplicar. Prevê-se também  
a instalação de 6 postos de carregamento  
para viaturas elétricas na nova Sede da 
Boavista e 7 nos Centros de Operação  
e Manutenção.

Mobilidade Sustentável  
na Ascendi
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4.1.
Resposta da Ascendi  
à Pandemia Covid-19
Desde o princípio da pandemia da Covid-19 que  
se verificaram impactos na atividade, decorrentes, 
sobretudo, da quebra no tráfego de veículos.

Ao longo do presente Relatório, é realizada uma 
reflexão sobre estes e outros impactos decorrentes 
da pandemia, analisando o desempenho da 
atividade da Ascendi, focada na garantia da 
continuidade da sua atividade, mantendo:

De investimento  
em equipamentos 
e sistemas  para 
trabalho remoto

€233mil

A saúde e segurança 
dos colaboradores: 
através da 
disponibilização de 
equipamentos de 
proteção individual e 
consumíveis (álcool gel, 
máscaras e luvas), e 
os necessários meios 
informáticos para 
permitir a realização de 
trabalho remoto nas 
melhores condições 
de segurança e 
comodidade.

A prestação de todos 
os serviços mínimos 
e assegurando em 
todas as vertentes 
a operação da 
infraestrutura e 
a segurança no 
atendimento aos  
seus clientes.

Apoio à Comunidade: através 
da doação de consumíveis e 
dezenas de equipamentos a 
quatro centros hospitalares 
do Sistema Nacional de 
Saúde, como ventiladores 
e oxímetros, instrumentos 
essenciais no combate à 
pandemia por parte destas 
instituições, donativos em 
género ao Banco Alimentar 
Contra a Fome do Porto e de 
Lisboa e outras iniciativas 
conforme descrito no capítulo 
Capital Social.
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O Gabinete é constituído por:

Outros elementos 
dependendo das 

iniciativas

Diretor de Recursos 
Humanos

3 Médicos de 
Medicina no 

Trabalho

Chefe de Serviço de 
Qualidade, Ambiente 

e Segurança

De modo a responder aos impactos  

da pandemia, foi criado o Gabinete  

de Crise COVID-19, tendo como missão:

Centralizar o acompanhamento e gestão do impacto da Pandemia por COVID-19 na Ascendi; 

Definir, propor e implementar abordagens no âmbito da prevenção, sensibilização e orientação  
dos colaboradores;

Promover a criação, acompanhamento da implementação e atualização do plano de prevenção  
e contingência.



www.ascendi.pt
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