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Informação privilegiada 
 

 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Sociedade”) informam que foi hoje concluída a aquisição 

da totalidade do capital social da NewSpring Services, S.A. (“NewSpring Services”) e da sua holding 

HCCM - Outsourcing Investment, S.A. (“HCCM – Outsourcing Investment”), sociedades que atuam no 

mercado de Business Process Outsourcing (BPO) e Contact Center, pelo preço de 7 milhões de euros 

(Enterprise Value), o qual foi pago com a conclusão da aquisição. 

 

Esta transação enquadra-se na estratégia de consolidação da plataforma de Soluções Empresariais, 

através do reforço da oferta de serviços de BPO, Contact Center bem como de outros serviços de apoio 

ao negócio. Com esta aquisição, os CTT reforçam as suas competências e capacidades em Soluções 

Empresariais, o que permite (1) endereçar a oportunidade de crescimento de ofertas integradas neste 

segmento de negócio e (2) reduzir a sua dependência de parcerias externas e otimizar recursos, 

através da internalização de atividades cada vez mais nucleares a esta área de negócio.  

 

Finalmente, recorda-se que estão acordados earnouts dependendo da atividade da sociedade ao 

longo dos 2 anos seguintes ao referido fecho, em função do cumprimento de objetivos pré-definidos 

para a NewSpring Services, incluindo targets de EBITDA. No ano de 2020, a NewSpring Services 

reportou vendas de 21,1 milhões de euros e EBITDA de 2,4 milhões de euros 1. 

 

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

no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e demais regulamentação em vigor em Portugal. 

Está também disponível no site dos CTT em:  

https://www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/comunicados/index.  
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1 Excluindo depreciações e amortizações e itens específicos. 
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