
CTT – Correios de Portugal, S.A. 
Sociedade Aberta 
Avenida D. João II, nº 13  
1999-001 LISBOA 
Capital social EUR 75.000.000,00 
NIPC 500 077 568 CRC Lisboa 
 
 

  www.ctt.pt 

 

 

 

 

Comunicado - Lisboa, 28 de Novembro de 2014 

 

Informação Privilegiada 

 

 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT”) informam que celebraram um Memorando de Entendimento 

com a Altice Portugal, S.A. (sociedade totalmente detida pela Altice, SA), proponente à compra da PT 

Portugal, com vista à celebração de um Acordo Quadro que potencie as sinergias conjuntas entre os 

CTT e a PT Portugal.  

 

Nos termos deste Memorando de Entendimento, com a compra da PT Portugal pela Altice, os CTT 

receberão um pagamento inicial de 15 milhões de euros, que será reforçado em mais 15 milhões de 

euros sujeito à concretização do Acordo Quadro referido. Estes montantes representam uma 

antecipação do valor mínimo das sinergias a realizar no âmbito de uma mais vasta parceria comercial e 

estratégica. 

 

Tal como referido em comunicados anteriores, no âmbito do desenvolvimento da sua estratégia e para 

potenciar as alavancas de crescimento anunciadas, os CTT consideram que existem sinergias 

comerciais e oportunidades de negócio substanciais com operadores de telecomunicações, incluindo a 

PT Portugal. Esta visão é partilhada pela Altice, com base em outras experiências de sucesso com 

operadores postais.  

 

O Acordo Quadro deverá ser concretizado em parcerias comerciais específicas a definir e geradoras de 

valor para ambas as empresas, nomeadamente a optimização conjunta das Redes de Retalho, 

aproveitando a escala e capilaridade da Rede CTT e o desenvolvimento de negócios conjuntos na área 

do comércio electrónico e convergência físico-digital. As parcerias comerciais especificas potenciarão 

ainda a geração de EBITDA adicional, de acordo com um business case especifico a definir por iniciativa. 

 

Esta informação 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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Contactos: 

Email: investors@ctt.pt 

Fax: + 351 210 471 996 

Telefone: + 351 210 471 857 
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