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CTT – Correios de Portugal 

Acção Correio Azul/Público 

 

Actualmente, as empresas, especialmente as grandes organizações como os CTT, sentem 

a necessidade de intervirem de forma mais proactiva na sociedade que as cerca. Trata-se 

de uma aposta estratégica de futuro, assente em valores, que desenvolva o negócio 

ancorado num crescimento sustentado.  

Uma estratégia que passa seguramente pela 

assunção de princípios sólidos de 

responsabilidade ambiental, social e de 

cidadania empresarial. Crescer e ajudar a 

crescer constitui um bem que os CTT podem 

e querem fazer vingar numa sociedade 

competitiva e global, onde os melhores 

vencerão e, por isso mesmo, não podem esquecer o tecido social, paisagístico e humano 

que os rodeia.  

No Grupo CTT a prática da Responsabilidade Social Empresarial já faz história e a sua 

área de influência é o País, quer pela sua presença no terreno, quer pelas sucessivas 

demonstrações de reconhecimento por parte dos portugueses enquanto organização 

prestadora de serviços. 
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Mas mais do que uma prática que já conta com dezenas de acções concretizadas com 

sucesso, a Responsabilidade Social Corporativa dos CTT constitui uma filosofia de gestão 

que se orienta em diversas direcções e implica vários níveis. 

 

A acção Correio Azul/Público insere-se 

nesse espírito de cidadania empresarial que 

procura contribuir para um desenvolvimento 

harmonioso e sustentável da Sociedade. 

Tudo começou com o desafio lançado em 

2003 por aquele diário aos CTT, no sentido 

de fazer chegar a mil instituições de 

carácter social e pedagógico os 32 primeiros livros da Colecção Mil Folhas que 

semanalmente eram “vendidos” aos leitores do jornal. O desafio foi aceite e mereceu 

honras de apresentação pública no Palácio Galveias, em Lisboa, pelos representantes dos 

CTT e do Público, com a presença dos Ministros da Educação e da Segurança Social e do 

Trabalho, que apadrinharam a iniciativa e salientaram de modo elogioso a participação 

imprescindível dos CTT, tendo em consideração os elevados custos de transporte e 

distribuição que tal acção comportava. Sob a imagem do Correio Azul, o envolvimento dos 

CTT foi bem mais amplo do que o simples transporte e distribuição dos livros, como 

adiante se verá. 

O alcance e sucesso social da iniciativa foi tão evidente que motivou os CTT a renovar a 

sua participação em 2004 para completar o envio das segunda e terceira fases da 

Colecção Mil Folhas. Tratou-se de um volume de 71 mil livros a distribuir pelas referidas 

mil instituições, tão diversas como Instituições Sociais Infantis e Juvenis, Bibliotecas 
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Municipais, Escolas Secundárias, Estabelecimentos Prisionais e, ainda, Associações de 

Solidariedade Social. 

A iniciativa mereceu uma vez mais o apoio oficial das entidades governamentais e foi 

devidamente divulgada junto dos media. 

O envolvimento dos CTT implicou diversas áreas e empresas do Grupo.  

A empresa participada dos CTT, Campos Envelopagem (CESA) teve a seu cargo a tarefa 

de handling de montagem das caixas que suportariam os livros, seis ao todo por cada 

instituição. Livros que foram recebidos em paletes e coleccionados de forma adequada 

para assembling dentro das caixas, segundo uma ordem 

previamente estabelecida. Cumpre referir que a carta que 

acompanhou as encomendas foi recebida em ficheiro na 

CESA que se encarregou de tratar, imprimir, envelopar e 

enviar. Do mesmo modo foi produzida a etiquetagem com 

os endereços das instituições beneficiadas com a iniciativa 

conjunta do Público e dos CTT. 

A garantia de qualidade de serviço, com entrega rápida, 

personalizada e segura foi um êxito. E assim foi possível 

afirmar que “Ler, é melhor com os Correios”, e que “Com o Correio Azul dos CTT, tem 

mais tempo para ler”, conforme registavam diversas peças e documentos desta iniciativa. 

Para isso muito contribuiu a interacção dos intervenientes com destaque para o 

Tratamento, Transportes e Distribuição dos CTT e a capacidade de diálogo e concretização 

da CESA. 

O empenho dos CTT nesta parceria com o Público prestigiou a iniciativa e consolidou a 

estratégia da organização gerando valor nas diversas dimensões que fazem com que os 

 



 

BCSD PORTUGAL 4 

CTT sejam respeitados e se consolidem no mercado enquanto parceiro seguro numa 

sociedade cada vez mais exigente. 

Às contrapartidas de promoção da marca CTT e do Correio Azul, reforçando a sua 

notoriedade, acrescentou-se o reconhecimento nas muitas cartas e manifestações de 

agradecimento espontaneamente enviadas pelas mais diversas instituições beneficiadas. 

 

Entretanto, e complementarmente, os CTT colaboraram 

ainda na entrega de 1500 caixas com livros sobrantes em 

três armazéns indicados pelo Público para posterior envio 

para entidades dos PALOP, alargando deste modo esta 

acção de solidariedade social e cultural a países de língua 

oficial portuguesa. 

É também assim que os CTT fazem o futuro e promovem a 

sustentabilidade num compromisso de responsabilidade 

social em permanente construção, numa relação de 

benefício mútuo com a sociedade. 
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