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Comunicado – Lisboa, 6 de novembro de 2022 

 

 

Informação privilegiada 

 

 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT”) e a sua subsidiária Banco CTT, S.A. ("Banco CTT") informam 

que celebraram nesta data um acordo de parceria estratégica (a “Transação”) com a Generali Seguros, 

S.A. (“Tranquilidade/Generali Seguros”). 

 

A Transação inclui: 

• Acordos de distribuição de longo prazo, com período de exclusividade renovável a cada 5 anos, 

para a distribuição pelos CTT e pelo Banco CTT de produtos de seguros de vida e não vida da 

Tranquilidade/Generali Seguros (os “Acordos de Distribuição de Seguros”); e 

• Subscrição pela Tranquilidade/Generali Seguros de um aumento de capital social reservado de 

25 milhões de EUR no Banco CTT em contrapartida de uma participação de aproximadamente 

8,71% (o"Aumento de Capital"). Um Acordo Parassocial conferirá à Tranquilidade/Generali 

Seguros um conjunto de direitos minoritários em linha com a dimensão da participação. 

 

A Transação alia a experiência da Tranquilidade/Generali Seguros no desenvolvimento e gestão de 

produtos de seguros à ampla capacidade de distribuição dos CTT e do Banco CTT através das suas 

redes com capilaridade nacional e canais digitais. 

 

Os Acordos de Distribuição de Seguros contemplam um preço fixo por parte da Tranquilidade/Generali 

Seguros de 1 milhão de EUR e 9 milhões de EUR aos CTT e ao Banco CTT, respetivamente, a ocorrer 

durante os seis anos iniciais, e potenciais pagamentos adicionais dependentes do desempenho 

alcançado ao longo da vigência dos contratos. 

 

O Aumento de Capital irá reforçar a posição de capital do Banco CTT com um impacto positivo de 

aproximadamente 240bps no rácio de capital CET1 pro-forma fully loaded reportado a 30 de junho de 

2022, e suportar o desenvolvimento do Banco CTT. O Aumento de Capital tem uma valorização 

implícita de 1,1x Price-to-Book Value baseado no capital próprio do Banco CTT a 30 de junho de 2022. 

 

Os CTT divulgam ainda nesta data uma apresentação com informação mais detalhada sobre os 

principais termos da Transação e o seu impacto estratégico e financeiro para os CTT e o Banco CTT, 

devendo tal apresentação e este comunicado serem lidos conjuntamente. 
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Os CTT esperam que a Transação, que está sujeita a condições suspensivas, incluindo aprovações de 

autoridades reguladoras de banca e de seguros, esteja concluída antes do final de 2023. 

 

A Rothschild & Co atuou como assessor financeiro e a Vieira de Almeida & Associados atuou como 

assessor jurídico dos CTT e do Banco CTT no âmbito desta Transação. 

 

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

no artigo 29º-Q 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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Guy Pacheco 

Representante para as Relações com o Mercado dos CTT 

Nuno Vieira 

Diretor de Relações com Investidores dos CTT 
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