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A origem da palavra Correio vem do termo 
egípcio “kor” que significa vento, e “ré”, 

Rei.

Rápido como o vento, tinha pois de ser o 
atleta que levava, as mensagens, as 

comunicações, do Rei.                     
Empresa de CorreiosEmpresa de Comunicações

CTT – Correios de Portugal, S.A
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COMPETIÇÃO

GLOBALIZAÇÃO

EFEITO DE SUBSTITUIÇÃO

LIBERALIZAÇÃO

Não se trata de uma época em mudança … trata-se 
de uma mudança de época.

São os clientes, e já não
os operadores postais,

que determinam
quando, como e onde

querem receber 
as mensagens

que lhe são destinadas

CTT – Correios de Portugal, S.A
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CTT – Correios de Portugal, S.A

Tudo o que puder ser digital … será digital

Crescente empowerment dos cidadãos

Novos modelos de negócio: pull versus 
push

A Web, a Internet revolucionou, e revoluciona, a 
vários níveis o relacionamento entre pessoas e entre 

estas e as organizações:

A Web é a nova ágora virtual: “local” onde todos se 
encontram com todos

para tratarem de (quase) tudo.
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em
ail

CTT – Correios de Portugal, S.A

Empresa / Hub de 
Comunicações
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Correio Híbrido

Recolha e produção de todos os tipos de documentos, em formato físico ou 
digital, em qualquer origem e em qualquer suporte, e entrega, com serviços de 

valor acrescentado, em todos os tipos de formato físico ou digital.

Produção e distribuição,
em quantidade, de

documentos de grande
valor acrescentado,

envolvendo formatação
(p/ impressão ou digital),

Impressão, expedição física
ou por meios digitais

Gestão Documental

Disponibiliza soluções 
tecnológicas e serviços
no âmbito do arquivo 

electrónico de documentos 
digitais e da gestão

de conteúdos empresariais

CTT – Correios de Portugal, S.A
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MDDE (Marca Do Dia Electrónica) é um serviço que se destina a fornecer a 
ambas as partes envolvidas na troca de uma mensagem de e-mail (remetente e 
destinatários), uma prova inequívoca e verificável da verdadeira hora de envio 

desse e-mail, bem como da não alteração do seu conteúdo no canal usado para 
a troca da mensagem.

Particulares
Profissionais Liberais

Empresas
Administração Local

e Central

MDDE : para envios de
mensagens de email

mais sensíveis

(mais segurança, 
e/ou por razões legais)

CTT – Correios de Portugal, S.A
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A ViaCTT é o serviço que permite receber o correio em formato digital numa 
caixa electrónica postal. Os CTT promovem a ligação entre os expedidores e os 
destinatários, assumindo, no mundo electrónico, o mesmo papel que no correio 

tradicional.

CTT – Correios de Portugal, S.A
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CTT – Correios de Portugal, S.A
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Digipost

CTT – Correios de Portugal, S.A
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CTT – Correios de Portugal, S.A
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OBRIGADO !

CTT – Correios de Portugal, S.A


