
OSCAR – Online 
Solution for Carbon 
Analysis and Reporting 

O setor postal empenhado
na luta contra as alterações climáticas



MOSTRAR O EXEMPLO

Dados qualitativos sobre medidas 
de proteção do ambiente

Relatórios que cumprem os 
procedimentos da Global
Reporting Initiative (GRI)

REDUZIR

Definição de soluções e objetivos
em matéria de redução das emissões

Avaliação dos esforços de redução 
através dos dados anteriores

   

AVALIAR

ELABORAR RELATÓRIOS

Cálculos baseados no método definido 
pelo GHG Protocol

Dados brutos ou resultados definitivos

Sumário executivo
para os decisores

Exportação em formato Excel
para uma análise específica

para cada país

COMPARAR
20 indicadores-chave
de desempenho

Comparação com as médias
do setor

OSCAR



A UPU fornece soluções para os problemas climáticos

OSCAR.POST
 Online Solution for Carbon Analysis and Reporting

Decidida a conduzir o setor postal rumo 
a um futuro com baixas emissões de 
carbono, a União Postal Universal, a 
agência especializada das Nações Unidas 
para os Correios, está empenhada em 
fazer progredir as soluções a favor do 
clima. Assim, desenvolveu um programa 
ambicioso para medir, analisar e reduzir 
o impacto do setor postal sobre o clima.
OSCAR - the Online Solution for 
Carbon Analysis and Reporting for the 
postal industry (a solução em linha 
para a elaboração de balanços de 
carbono e a produção de relatórios 
para o setor postal) – é a ferramenta 
mais recente colocada à disposição 
dos 192 Países-membros da UPU.

Todos os anos, os Correios são convidados 
a utilizar OSCAR para medir as suas 
emissões de gases com efeito de estufa 
e encontrar soluções para reduzi-las.
Grátis e acessível através do domínio de 

topo seguro .POST, OSCAR está disponível 
em seis línguas. Os dados, cuja confi-
dencialidade é preservada, são recolhidos 
mediante vários questionários onde 
os Correios têm a escolha entre inserir 
dados brutos ou relatórios verificados 
sobre as suas emissões de carbono - 
para os Correios mais avançados.

Com OSCAR, cada Correio tem a 
possibilidade de conhecer as suas 
emissões de gases com efeito de estufa 
e dispõe de um relatório pormenorizado 
sobre essas emissões apresentadas 
por escopo, fonte e até por produto. 
Com base em 20 indicadores-chave 
de desempenho (como as emissões 
de carbono por carta, por quilómetro 
percorrido, por tonelada-quilómetro 
transportada por avião, etc.), os Correios 
podem comparar os seus resultados com 
a sua região geográfica, o seu nível de 
desenvolvimento e as médias do setor.

Esta ferramenta assenta na metodologia 
de medição do GHG Protocol, cumpre 
os procedimentos para a produção de 
relatórios da Global Reporting Initiative 
e tem em consideração os desafios 
específicos do setor graças ao desen-
volvimento das características únicas 
do Escopo 3. Por conseguinte, OSCAR 
constitui uma ferramenta de gestão útil 
para os Correios, pois possui um potencial 
para ganhos de eficiência considerável, 
em particular para os serviços de logística 
ou baseados numa infraestrutura, 
como é o caso dos serviços postais.

OSCAR é a prova de que a UPU está 
fortemente empenhada em conduzir o 
setor postal rumo a um futuro sustentável.

Para obter mais informações, 
visite www.oscar.post
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Com o apoio de 

Contacto

Programa PARFISD
União Postal Universal
Bureau international
Weltpoststrasse 4
Caixa postal 312
3000 BERNA 15
SUIÇA
Correio eletrónico: anne-claire.blet@upu.int
Tel.: +41 31 350 35 17

www.oscar.post


