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CENTRO DE FORMAÇÃO ALTERNATIVO 

Novas oportunidades nos CTT 

 

EMPRESA 

Os CTT – Correios de Portugal constituem a empresa que actualmente mais trabalhadores 

emprega em Portugal. Exerce, além disso, uma actividade com cinco séculos, presente no 

imaginário colectivo português. É igualmente uma das empresas mais dispersas por todo 

o território nacional, trespassando todas as realidades sociais e toda a geografia. 

 

O grupo CTT integra várias empresas participadas, sendo as mais conhecidas: Campos 

Envelopagem, SA (especializada no serviço de preparação de objectos dos mais diversos 

tipos de correio, nomeadamente de marketing directo e correio editorial); CTT Expresso, 

Serviços Postais e Logística (responsável pelos serviços de courrier, correio urgente e 

mercadorias); EAD – Gestão Documental (encarregue da custódia e gestão de arquivo, 

actuando nas áreas de digitalização, rotação de tapes e reciclagem segura da 

documentação); grupo Mailtec (visa satisfazer necessidades de gestão global da 

comunicação escrita entre fornecedores e clientes, assegurando a produção de correio 

físico e híbrido e a gestão de documentos por via electrónica); PayShop (permite o 

pagamento de contas domésticas e o carregamento de telemóveis em estabelecimentos 

comerciais, como papelarias, tabacarias, supermercados, etc.); PostContacto – Correio 

Publicitário, Lda (direccionada para a prestação de serviços relacionados com a 

distribuição de correio publicitário); e Tourline Express (com sede em Espanha e 

especializada no serviço de courrier e transporte de correio urgente). 
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A liberalização plena do negócio postal, em 2009, e a revolução tecnológica, em curso, 

mudarão radicalmente o panorama do mercado, ao qual os CTT – Correios de Portugal 

terão de responder com capacidade inovadora, agressividade comercial e eficiência 

produtiva.  

 

A empresa encontra-se por isso num período de transformação, procurando responder ao 

desafio e caminhando rumo à sustentabilidade económica, criando valor para os 

accionistas, prestando mais e melhores serviços aos clientes e proporcionando elevados 

índices de satisfação aos seus clientes e trabalhadores.  

 

 

PROJECTO 

Inovar consiste em transformar conhecimento em valor acrescentado, ou seja, 

transformar conhecimento numa mais-valia para os clientes, para a empresa, para o 

accionista e para todas as partes interessadas. É por esta razão – e também enquanto 

empresa que se pretende socialmente responsável nos planos económico, ambiental e 

social – que os CTT têm investido fortemente no desenvolvimento das competências e na 

elevação das qualificações dos seus trabalhadores, a todos os níveis de responsabilidade, 

não só através da formação profissional inicial e contínua e da formação pós-graduada, 

como também através do reconhecimento, validação e certificação escolar das 

competências adquiridas ao longo da vida por vias não certificadas.  

 

Foi neste contexto que os CTT criaram um “Centro Novas Oportunidades” auto-financiado, 

assumindo-se como a primeira empresa portuguesa a promover a criação de um 

organismo deste tipo. O público-alvo prioritário são os colaboradores dos CTT e das suas 

empresas participadas. 

 

Os Centros Novas Oportunidades oferecem aos adultos que se 

viram obrigados a interromper ou a abandonar precocemente 

o sistema de ensino a possibilidade de verem reconhecidas e 

validadas as competências que foram adquirido ao longo da 

vida, por vias não formais, permitindo-lhes a obtenção de 

uma certificação escolar equivalente aos diplomas emitidos pelo Ministério da Educação. 



 

BCSD PORTUGAL 3 

Até há pouco tempo circunscrito ao 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano de escolaridade), o 

processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) foi 

recentemente alargado ao Ensino Secundário (12º ano). 

 

Os CTT estão fortemente envolvidos e empenhados no objectivo estratégico que consiste 

em fazer do Ensino Secundário (12º ano) o patamar de qualificação da população activa 

portuguesa, estratégia que têm procurado repercutir, de uma forma gradual e 

sustentável, nos instrumentos de regulação, enquadramento e gestão de recursos 

humanos e nas oportunidades de formação e desenvolvimento colocadas à disposição dos 

seus trabalhadores. 

 

ACTIVIDADES 

A actividade do Centro Novas Oportunidades dos CTT tem sido caracterizada por três 

grandes vectores: a preocupação com a qualidade, rigor e nível de exigência dos 

processos, condição essencial para a manutenção do reconhecimento social e credibilidade 

do sistema; a proximidade e acessibilidade, deslocando as suas equipas de profissionais 

de RVCC e formadores junto dos adultos em processo de 

certificação de competências, procurando conciliar os 

horários de funcionamento das sessões com as 

disponibilidades dos trabalhadores e dos serviços; e a 

itinerância quase permanente das equipas RVCC, decorrente 

da dispersão geográfica dos públicos-alvo. 

 

O investimento na qualificação dos trabalhadores constitui a assunção – e uma das 

formas de concretização – dos princípios e normas de conduta empresarial enunciados no 

Código de Ética adoptado pelo Grupo CTT no início de 2006. 

 

RESULTADOS 

Em 2006, estiveram envolvidos em processos de reconhecimento, validação e certificação 

de competências 195 trabalhadores dos CTT e suas empresas participadas. Obtiveram a 

certificação equivalente ao 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano de escolaridade) 137 
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trabalhadores: 44 em Lisboa, 32 no Porto, 20 em Faro, 16 em Viana do Castelo, nove em 

Estremoz, oito em Ourém, cinco em Coimbra e três em Reguengos de Monsaraz. 

 

Já em 2007, 35 trabalhadores concluíram processos de reconhecimento, validação e 

certificação de competências iniciados no segundo semestre de 2006: 12 em Lisboa, 11 

no Porto, seis em Arouca e seis em Entre-os-Rios (Castelo de Paiva).  

 

Os resultados alcançados têm demonstrado a importância do processo de certificação de 

competências no reforço da auto-estima pessoal e profissional, na sensibilização para a 

formação ao longo da vida e na mobilização para o desenvolvimento, traduzido, em 

muitos casos, no prosseguimento de estudos a nível secundário, pós-secundário e mesmo 

superior. 

 

Mais informações em: www.ctt.pt 

 


