
 

 

 

 

 

 

Dia Mundial dos Correios, 9 de outubro de 2022 

 

Mensagem do Diretor Geral da Secretaria Internacional da UPU – «Os Correios pelo planeta» 

 

 

Não podemos continuar a ignorar a emergência climática. As mudanças drásticas que o nosso ambiente tem 

sofrido começam a ter consequências dramáticas no nosso dia a dia e nos nossos meios de subsistência. 

 

O consenso científico é claro: a atividade humana impulsiona as alterações climáticas. As organizações 

internacionais, os governos e a sociedade civil apelaram a uma ação urgente de todos os setores para evitar 

as piores consequências desta crise. 

 

O setor postal emprega mais de cinco milhões de pessoas em mais de 600 000 estações repartidas por 192 

países. Distribui centenas de milhares de milhões de objetos postais por ano. Não há dúvida de que o setor 

postal e os seus parceiros têm a responsabilidade de tomar medidas concretas para reduzir a sua pegada de 

carbono. Temos de incentivar a mudança no nosso próprio setor. 

 

Para assinalar o Dia Mundial dos Correios deste ano, escolhemos o tema «Os Correios pelo planeta». 

Enquanto ator global na distribuição de mercadorias e de serviços essenciais, os Correios encontram-se numa 

posição privilegiada para mostrar o caminho aos seus parceiros em toda a cadeia logística mundial. Podem 

ser pioneiros para melhorar as atividades de mitigação, adaptação e resiliência em matéria de alterações 

climáticas nos outros setores. 

 

O combate às alterações climáticas não é tarefa fácil. A ação real implica investimentos reais, mas esses 

investimentos são sementes que acabarão por dar frutos que poderemos colher no futuro. 

 

A ação no domínio das alterações climáticas permitirá igualmente realizar progressos relativamente aos 

objetivos de desenvolvimento socioeconómico. Temos de refletir sobre o nosso impacto para além dos nossos 

escritórios, das nossas redes e das nossas fronteiras. Este combate diz respeito a cada pessoa, empresa e 

nação neste planeta. Temos de trabalhar em conjunto para garantir um futuro melhor às próximas gerações. 

 

Convido os governos dos Países-membros da UPU a cooperarem com os seus parceiros públicos e privados 

a fim de garantir investimentos para o clima no setor postal. 

 

Peço a todos os Correios para reavivar o espírito de inovação que os ajudou a apoiar as suas comunidades 

durante a pandemia de COVID-19. Aproveitem esta experiência para encontrar soluções inovadoras que 

reduzirão a sua pegada de carbono e utilizem esta experiência para encontrar respostas adequadas e 

impactantes que permitirão apoiar as suas comunidades. 

 

Para terminar, peço aos milhares de milhões de pessoas que utilizam os Correios todos os dias que apoiem 

o nosso setor enquanto construímos um futuro melhor e mais promissor. 

 

Desejo-vos muito sucesso nas vossas comemorações do Dia Mundial dos Correios. 

 

 

 Masahiko Metoki 

Diretor Geral 

 


