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A nível mundial, o setor dos transportes é 

responsável por 23% das emissões mundiais 

de gases com efeito de estufa.  

 

No plano nacional, segundo os dados do 

Inventário Nacional de Emissões (Agência 

Portuguesa do Ambiente, 2012), as emissões 

totais do setor dos transportes, fortemente 

dominado pelo transporte rodoviário, situam-

se em 17,2 milhões de toneladas de CO2e, 

cerca de um quarto do total, o que traduz um 

aumento de 65% relativamente ao ano de 

referência do Protocolo de Quioto (1990). 

 

Os CTT operam uma das maiores frotas 

rodoviárias nacionais, com mais de 3.100 

veículos próprios em exploração e um 

consumo de combustível de cerca de 5 

milhões de litros por ano, com um custo 

superior a 6 milhões de euros. Do total de 

emissões de CO2 com responsabilidade direta 

da empresa (21 kilotoneladas de CO2 em 

2014), a frota própria representa 71% do 

total, mais do dobro da eletricidade e do gás, 

valores que mostram a urgência em 

encontrar soluções nesta área. 

 

Os projetos de melhoria da eficiência 

energética nos transportes focam-se, 

habitualmente, em três vertentes: tecnologia, 

normalmente baseada na renovação de 

viaturas; modelos de gestão, como 

certificações ambientais ou auditorias 

energéticas; e mudanças comportamentais, 

ao nível dos estilos de condução.  

 

Dadas as suas características, trata-se de 

soluções complementares, que se usam de 

forma integrada. Por um lado, apesar de ser 

uma solução mais dispendiosa, conseguem-

se resultados mais rápidos por via da 

aquisição de novos veículos, por outro, a 

modificação dos comportamentos de 

condução não sendo de alcance tão rápido, é 

uma das abordagens mais interessantes em 

termos de custo-benefício.  

 

Nesse sentido, os CTT apostam na 

renovação da frota de ligeiros e pesados 

(3,3 anos de idade média), na aquisição 

de veículos alternativos (com uma frota 

elétrica de 298 viaturas), em auditorias 

energéticas e em formação em 

condução ecológica. 

  

 

 

Promover o bom desempenho pelo 

exemplo 



 

  

O sistema de avaliação e reconhecimento de 

desempenho dos condutores é um projeto de 

mudança comportamental implementado 

pelos CTT em 2014 e 2015. 

 

Este sistema tem por base três critérios 

fundamentais: consumo de combustível, 

segurança rodoviária e serviço de entrega ao 

cliente (qualidade de serviço). 

 

 

 

No primeiro ano, foram analisados e 

avaliados os dados reais dos consumos, 

emissões, acidentes, satisfação do cliente e 

atividade efetiva de 4.740 trabalhadores com 

funções de condução (entre maio de 2013 a 

junho de 2014) nos 310 Centros de 

Distribuição Postal (CDP) e três Centros de 

Produção e Logística (CPL) dos CTT, em 

Portugal Continental, Madeira e Açores. 

 

O primeiro passo foi selecionar as unidades 

eco eficientes, com base na eficiência 

energética (medida pela diferença entre o 

consumo real de cada viatura e o consumo 

de referência pré-definido para os modelos 

utilizados). Assim, foram escolhidos como 

mais eficientes 310 CDP, entre os quais 48 

grandes, 99 médios e 163 pequenos, 

dependendo do número de veículos 

utilizados.  

 

Na fase seguinte, os CTT utilizaram a 

sinistralidade e o serviço de entrega ao 

cliente como fatores de exclusão para ajudar 

a reduzir o universo de colaboradores entre 

os quais estariam os melhores condutores.  

 

Analisados e contabilizados os acidentes 

rodoviários com incidência laboral e as 

respetivas participações de acidentes, foram 

excluídos os trabalhadores que tiveram 

sinistros ou participações de acidentes 

qualificados como sendo da sua 

responsabilidade total ou parcial.  

 

Paralelamente, com base no resultado do 

inquérito anual de satisfação, realizado aos 

cerca de 200 mil clientes dos CTT, foi 

possível excluir do processo os CDP com 

pontuação negativa (opiniões desfavoráveis 

acima de um determinado limite). A utilização  

 

 



 

  

destes critérios fez baixar o número de 

selecionados para 3.986 condutores. 

 

Calculados os dias de condução efetiva de 

cada trabalhador no período considerado, 

apenas os que desenvolveram atividade 

acima de um determinado limite foram 

considerados elegíveis para a avaliação. E 

assim chegaram a um grupo de 1.419 

trabalhadores. 

 

Finalmente, considerando o peso relativo de 

cada unidade operacional e a sua 

representatividade por região, foram pré 

selecionados 36 condutores com melhor 

desempenho, que foram convidados a 

participar numa competição nacional.  
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A etapa final do sistema de avaliação e  

 

 

reconhecimento de desempenho de 

condutores consiste na realização de uma 

competição interna, de âmbito nacional, 

designada por CTT Drivers’ Challenge, onde 

participam os trabalhadores mais exemplares 

em matéria de condução sustentável 

(económica e ambiental).  

 

Na primeira edição, as provas realizaram-se 

em Lisboa e na Maia (Porto), no mês de 

fevereiro de 2015, com a presença dos 36 

condutores pré selecionados organizados em 

equipas. 

 

 

 

Cada equipa realizou seis tipos de avaliação: 

prova teórica, entrega ao cliente, eco 

condução, verificação diária, controlo de 

velocidade e perícia na condução, com 

provas em circuito fechado e em estrada, 

reproduzindo de forma aproximada as 

condições reais de desempenho da atividade 

de distribuição e entrega postal. 

 

A equipa vencedora representou os CTT na 



 

  

terceira edição de uma competição 

internacional equivalente, promovida pela 

associação setorial IPC-International Post 

Corporation, realizada em março passado, 

em Ivalö (norte da Finlândia).  

 

 

 

Melhores resultados e melhor ambiente 

Durante a competição, as provas de 

velocidade e eco condução registaram um 

consumo de combustível inferior em 16% aos 

valores médios reais, diferencial semelhante 

ao verificado pelos próprios condutores pré-

selecionados durante o período de atividade 

em análise.  

 

Se todos os condutores dos CTT tivessem o 

mesmo comportamento, a empresa pouparia 

anualmente 800 mil litros de combustível, ou 

seja, 1,1 milhões de euros anuais. Com um 

potencial ganho, do ponto de vista ambiental, 

de 2,4 kilotoneladas de CO2 não emitido.  

 

Quanto à sinistralidade – nula entre os 

concorrentes – ter-se-iam evitado os 1.677 

acidentes rodoviários ocorridos em 2014, 

com os correspondentes custos humanos e 

materiais.  

 

 

Responsabilidade ambiental valeu aos 

CTT mais 4 milhões de euros de receita  

 

A promoção da responsabilidade ambiental, 

incluindo a sua vertente mais visível, a frota, 

tem uma repercussão direta sobre as vendas, 

nomeadamente na receita do portfólio de 

produtos ecológicos (verdes). Entre 2012 e 

2014 a quota de receitas dos produtos verdes 

(no total de vendas do direct mail) aumentou 

de 12% para 23%, num valor de 

aproximadamente 4 milhões de euros. 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTT - Correios de Portugal, SA 

Os CTT – Correios de Portugal, SA são hoje uma plataforma multi-serviços vocacionada para a 

satisfação das necessidades dos cidadãos e agentes económicos, mediante uma rede 

comercial e logística de cerca de 2300 pontos de contacto. Registando um volume de vendas 

anual acima dos 720 M€, a rede distribui mais de 1.3 biliões de itens, recorrendo a uma equipa 

de cerca de 12 mil colaboradores. A empresa integra o índice PSI 20, encontrando-se a 

totalidade do capital dispersa em Bolsa. 

 

Os CTT integram o Carbon Disclosure Project (CDP), um rating de referência mundial que 

afere, quer a qualidade do reporte, quer o desempenho das empresas, participando também 

no EMMS - Environmental Measurement and Monitoring System, o principal ranking de 

proficiência de gestão carbónica do setor postal, em termos internacionais. Em 2014, foram 

líderes nacionais no sector “Indústria” e registaram a 4ª posição a nível mundial no setor 

postal, no CDP, em termos de desempenho. No EMMS ocuparam o 6º lugar global, com 

destaque para a liderança mundial no critério “Disclosure and Reporting”. 

 

Lições aprendidas 

- O bom desempenho depende de procedimentos exemplares, que podem ser 

valorizados com o lançamento de desafios internos. 

 
- A promoção da responsabilidade ambiental, tem uma repercussão direta sobre 

as vendas, porque os clientes percebem e valorizam o compromisso entre a 

empresa e o ambiente. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


