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Comunicado - Lisboa, 15 de maio de 2018 

 

Informação privilegiada 
 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Empresa”) informam que assinaram nesta data um 

contrato-promessa de compra e venda de um imóvel na propriedade da Empresa sito na Rua da Palma, 

em Lisboa, em linha com a sua política de alienação de ativos não estratégicos quando estejam 

reunidas as necessárias condições de mercado.  

 

Nos termos deste contrato, o preço global devido pela venda do imóvel corresponde a 10,3 M€ (o que 

representará uma mais-valia contabilística antes de impostos de cerca de 8,5 M€, com um impacto 

fiscal de cerca de 1,1 M€). Nesta data os CTT receberam a quantia de 1,0 M€ a título de sinal e princípio 

de pagamento, devendo o remanescente ser pago aquando da outorga da escritura pública de venda 

definitiva, a qual deverá ter lugar no prazo máximo de 6 meses a contar desta data, encontrando-se 

apenas condicionada ao não exercício de direito de preferência na venda destes imóveis pelas 

autoridades administrativas que legalmente beneficiam de tal direito. 

 
Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários e demais regulamentação em vigor e está também 

disponível no site de Relações com os Investidores dos CTT em: http://www.ctt.pt/ctt-e-

investidores/relacoes-com-investidores/comunicados.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3. 
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