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Comunicado - Lisboa, 20 de dezembro de 2022 

 

 

Informação privilegiada  

 

 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Sociedade”) informam que a sua subsidiária Banco CTT, 

S.A. (“Banco CTT”) e a Universo, IME, SA (“Universo”) procederam à revisão dos termos do Acordo de 

Parceria (“Acordo”) na área dos serviços financeiros, comunicado ao mercado no dia 1 de abril de 2021. 

 

O Acordo então celebrado permitiu ao Banco CTT rentabilizar o seu balanço, em particular a sua base 

de recursos, e consolidar as suas competências nas áreas de risco de crédito ao consumo. Também 

permitiu ao Universo continuar a crescer, atingindo uma carteira de crédito de aproximadamente 

400 M€. No entanto, a alteração significativa do contexto macroeconómico e financeiro global justifica 

a necessidade de as partes revisitarem os termos subjacentes ao Acordo. 

 

Nesse contexto, o Banco CTT e o Universo acordaram os termos para a cessação do Acordo com vista 

a terminar a parceria até 31 de dezembro de 2023. O Universo assumirá, de forma progressiva, ao 

longo do próximo ano a responsabilidade pelas atividades de financiamento e de risco de crédito. 

Assim, está previsto que a exposição líquida do Banco CTT a cartões de crédito Universo se venha a 

reduzir gradualmente durante o próximo ano e que no fim de 2023 o Universo venha a assegurar a 

compra das exposições existentes nessa altura. 

 

Com a concretização deste acordo, o Banco CTT ganhará opções estratégicas na gestão do seu 

portefólio e libertará liquidez e capital que reforçará o desenvolvimento e crescimento rentável do 

Banco CTT, assentando a sua estratégia de crescimento acelerado em três pilares: (i) rentabilização da 

sua base de clientes; (ii) desempenho de excelência em poupança e seguros; e (iii) crescimento no 

crédito às famílias. 

 

O Banco CTT mantém o objetivo divulgado no Capital Markets Day dos CTT de atingir um ROTE de 

11%-13% em 2025. 

 

 

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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CTT – Correios de Portugal, S.A. 

Guy Pacheco 

Representante para as Relações com o Mercado dos CTT 

Nuno Vieira 

Diretor de Relações com Investidores dos CTT 

Contactos: 

Email: investors@ctt.pt  I    Fax: + 351 210 471 996 I    Telefone: + 351 210 471 087 

 


