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Redução de emissões
Operadores postais lançam “Green Postal Day”
Os CTT Correios de Portugal, juntamente com outros 11 operadores postais mundiais,
acabam de lançar a iniciativa “Green Postal Day”, que pretende assinalar “assinalar os
resultados positivos do esforço coletivo que os operadores postais a nível mundial têm vindo
a pôr em prática para enfrentar as alterações climáticas e para reduzir as suas emissões
carbónicas”. O Green Postal Day conta com o apoio e participação dos diretores executivos
dos operadores postais da Australia Post, Austria Post, bpost, Deutsche Post DHL, Le
Groupe La Poste, New Zealand Post, Poste Italiane, PostNL, POST Luxembourg, Royal
Mail, Swiss Post e CTT Correios de Portugal.
Segundo João Bento, CEO dos CTT, “é com satisfação que os CTT se juntam ao primeiro
Green Postal Day, uma iniciativa que vem dar a conhecer o trabalho e os esforços coletivos
que têm sido realizados entre diversos operadores postais mundiais, no âmbito das
alterações climáticas. Tem sido um desafio interessante e os resultados são claramente
positivos para toda a indústria, contribuindo desta forma para a melhoria progressiva do
desempenho carbónico dos CTT e para o estabelecimento de metas de sustentabilidade
próprias e ambiciosas, enquanto organização.”
A empresa portuguesa revela que as emissões de carbono resultantes da atividade de
transporte representam cerca de 20% das emissões globais. Embora o setor postal em todo
o mundo represente menos de 1% das emissões globais de CO2, há dez anos, os
operadores postais foram os primeiros a lançar um programa setorial para medir e reduzir as
emissões de CO2 através de um programa de sistema de monitorização e medição
ambiental (EMMS) do International Post Corporation (IPC). Este programa tem como
principal objetivo o cumprimento de duas metas setoriais a nível mundial, uma de redução
de emissões carbónicas e outra de proficiência carbónica. “Com o contributo dos CTT e dos
outros operadores postais mundiais, o programa atingiu este ano, um ano mais cedo do que
o previsto, o cumprimento das duas metas. A meta de redução das emissões carbónicas
setoriais (scopes 1+2) em 20% até 2020 foi atingida pelo grupo de operadores participantes
em 2014, seis anos antes do previsto. A outra meta setorial, de proficiência carbónica, diz
respeito ao atingimento da pontuação de 90% no índice setorial Carbon Management
Proficiency (CMP), valor que foi este ano ultrapassado pelo grupo de 22 operadores postais
a nível mundial”, revelam os CTT.
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