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CTT disparam após plano
mas analistas queremmais
Os analistas aplaudiram as medidas anunciadas esta semana pela administração
dos CTT mas dizem que esperavam que a empresa tivesse ido mais longe

A política de dividendos elevada continua a ser uma das áreas de preocupação
Oplano de reestruturaçãodosCTTfoi bem recebido pelo

mercado As acções
chegaram a dispa

rar mais de 10 durante a sessão
comos investidores mais confian

tes em relação ao futuro da empre

sa Jáos analistas acreditamque as
medidas anunciadas não chegam

Os CTT encerraram a última
sessão a valorizar 4 61 para
3 655 euros mas chegaram a dis
parar um máximo de 10 93 du
rante o dia para 3 876 euros Esta
fortevalorização ocorre depois da
empresaterdivulgado o seu plano
de redução de custos Entre outras
medidas o programa inclui o cor
te de 8 da sua força de trabalho
nos próximos três anos uma polí
tica de dividendos ajustada aos re
sultados e umamenor remunera

ção para a administração
As medidas anunciadas re

presentamo início de um caminho
para a empresa voltar a ambicio
narmelhores resultados Mas não

nos parece suficiente defende
Paulo Rosa 0 sénior trader do

Banco Carregosa argumenta que
são precisas mais medidas que
passem eventualmente pela se
paração do negócio dos correios
encomendas e correio tradicio
nal do banco CTT

O CaixaBI tambémnota que a
empresadeveriater idomais longe

Iremos analisar o novo plano es
tratégico commais pormenor em
bora nos pareça numa análise pre
liminarque omercado iria apreciar
maismedidas de incremento de re

ceitas do que iniciativas queprivile
giemocorte de custos como objec
tivo de procurar incorporar o mes
mo na nossa avaliaçãodaempresa
referem os analistasArturAmaro e
André Rodrigues numcomentário
àsmedidas anunciadas

Ainda que uma das medidas
anunciadas seja adequar o paga
mento dedividendos aos resultados
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da empresa Paulo Rosa desta
capela negativa a relutânciada
administração em reduzir o di
nheiro a distribuir aos accionis

tas mantendo um impensável
dividendoem0 38euros por ac
ção Um payout na casa dos
160 a 180 é uma autêntica

delapidaçãode reservas rema
ta o mesmo especialista

Mas depois das quedaspro
nunciadas dos últimos meses a
acção negoceia agora em níveis
mais atractivos Aactual avalia

ção deprimida e a estrutura ac
cionista fragmentada o princi
pal accionistatemapenaslO
tomamos CTTum alvo poten
cialmente atractivo para um
player investidor internacio
nal diz o BPI que melhorou a
recomendação para as acções da
companhia de underperform
para comprar O preço alvo
permaneceu em4 70 euros

Apesarda forte quedados tí
tulos afundam28 desdeOu

tubro Paulo Rosadestacaque
há ainda muitas incertezas e é

provável que os investidores
mais atentos e avessos ao risco

se mantenham afastados por
enquanto dos CTT¦

TOME NOTA

As medidas
do plano
de redução
de custos

Redução do número de postos de
trabalho reorganização da rede
ou venda de activos são alguns dos
pontos do plano dos CTT

CORTE DE 8
DO PESSOAL

Uma das medidas previstas pelo
plano de redução de custos dos
CTT é um corte de 8 do pessoal
0 objectivo é a três anos cortar
800 empregos o que se junta à
redução dos 200 que estão em
curso

DIVIDENDOSAJUSTADOS
Os CTT admitem voltar a rever a

política de dividendos depois de
terem anunciado a intenção de
cortar o dividendo para 0 38 eu
ros A gestão quer nos próximos
anos uma remuneração alinha
da com os resultados de modo a
não consumir tantas reservas

CUSTOS COM
FORNECEDORES

A empresa pretende ainda redu
zir os custos com fornecedores

Assim mostra intenção de rene
gociar contratos Segundo as es
timativas dos CTT o impacto des
ta medida deverá ser de 6 a 7 mi
lhões de euros no EBITDA em
2020

REORGANIZAÇÃO
DA REDE

No âmbito do seu plano de trans
formação operacional a empre
sa prevê reanalisar a cobertura
da rede de lojas Algumas lojas
poderão ser convertidas em pos
tos de correio ou mesmo encer
radas caso exista baixa procura
nestes pontos

CORTESALÁRIOS
Além da redução de pessoal os
CTT vão diminuir os salários à ad

ministração 0 chairman e CEO
irão ter um corte de 25 e os res
tantes administradores de 15

Não haverá lugar ao pagamento
de prémios em 2017 e 2018

Greve já marcada
serve para
contestar plano

A greve já estava marcada para 21 e 22 de De
zembro Agora servirá também para contestar
o plano que prevê a saída de 1 000 pessoas

AindaoplanodosCTTnãotinha
sido apresentado ejá agreve es
tava convocada Os sindicatos

entregaram opré aviso de greve
para os dias 21 e 22 de Dezem
bro esta quinta e sexta feira

Seoprotesto que tinha sido
marcado no início de Dezem

bro pretendiaserumamanifes
tação para reverter a privatiza
ção da empresa e pormelhores
condições de trabalho agora
está transformado numa acção
contra o plano de redução de
custos que vai implicar a saída
de mil pessoas

Os CTT apresentaram esta
terça feira 19 deDezembro um
plano de corte de custos que
além de implicar a saída de mil
trabalhadores passapelo rede
senho das operações de distri
buiçãoe tratamento docorreio
podendo ainda implicar o en
cerramentode algumas lojas ou
a sua passagem apostos postais
geridos porterceiros

As estruturas representati
vas dos trabalhadores acreditam

numa forte adesão ao protesto
Já a empresa desvaloriza o seu

potencial impacto dizendo pre
verpoucos efeitos Os constran
gimentos acrescentam deverão
estar localizados em áreas espe
cíficas Mas para acautelarper
turbações nas áreas operacio
nais os CTT dizem terposto em
funcionamento um plano de
contingência que inclui a reali
zação de distribuições extraor
dinária em alguns locais do país
nospróximos dias 23 sábado e
26 dia feriadonosCTTnos ter
mos doAcordo de Empresa as
sinado com os sindicatos

Fernando Ambrósio diri
gente do Sindicato Nacional
dos Trabalhadores dos Cor

reios e Telecomunicações
SNTCT filiado na CGTP
admite à Lusa que o maior im
pacto poderá ser sentido ao ní
vel do correio azul Este é um

dos sindicatos que convocaram
a greve tal como o Sindicato
Democrático dos Trabalhado

res dos Correios Telecomuni
cações Media e Serviços Sin
detelco filiado na UGT

O SNTCT em comunica
do contesta por outro lado o
timing do anúncio do plano
de corte de custos questionan
do o facto de ser feito em vés

peras da greve e não depois da
acção de protesto A calenda
rização não teve nada aver com
a greve que começa daqui a
pouco mais de 24 horas
Pois diz o sindicato emco
municado divulgado no site
onde acrescenta que com esta
manobra claramente intimida

tória mais não pretende a co
missão executivaque intimidar
os trabalhadores da empresa
emvésperas de greve ¦am
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Costa eMarcelo deixam
CTT nas mãos daAnacom

O primeiro ministro afasta uma nacionalização dos CTT e duvida que apenas
com um incumprimento seja possível alterar o contrato de concessão
Mas está disposto a dar dados que ajudem a Anacom a decidir

Costa nem MarceloParajá nem AntónioRebelode Sousaque
rem tomar posição

sobre o que se passanos CTT Am
bos esperamque seja a entidade re
guladora a aval iarse a empresa está
a cumprir o que ficou previsto no
contrato de concessão deixando
assim nas mãosdaAnacomadeci

são sobre ocumprimento do servi
ço postal

Se há ou não nos termos do
contrato de concessão lugar a re
ver a concessão essa é uma avalia
ção que cabe àAnacom disseAn
tónioCosta no últimodebatequin
zenal de 2017 Se é suficiente du

vido que seja acrescentou o chefe
do Governo referindo se à multa
que o regulador das comunicações
aplicou aos CTTperante ademora
no serviçopostal prestado

Para ajudar aAnacom a deci
dir o Governo criou um grupo de
trabalho onde estão também en

volvidas as regiões autónomas A
informação que for recolhida aju
dará a formar uma posição final
Foi este o sinal dado porAntónio
Costa no Parlamento Queremos
carrear e consolidar a informação
que nos permita se necessário
transmitir àAnacom dados com

plementares quepermitam àAna
com tirar as conclusões que são o
pressuposto do que a senhora de
putada referiu disse dirigindo se
à líder do Bloco de Esquerda que
levou o tema para o debate

Catarina Martins defendia a

nacionalização mas Costa argu
mentou que não se pode naciona

lizar o que não foi privatizado su
blinhando tratar se de uma con

cessão de um serviço público que
se vaimanter universal

Também o Presidente daRe

pública remeteu decisões para a
entidade reguladora Adecisão foi
do Governo anterior durante a
presidência anterior comumcon
trato comdeterminado regimede
direito e deveres Compete à enti
dade reguladora verificar se esse
contrato está a ser cumprido e se
vai serounãocumprido no futuro
disse o chefe de Estado

Questionado pelosjornalistas
àmargemdeumacerimónia se faz
sentido este Governo ponderar o
cenário denacionalização Marce
lo voltou a afastar uma tomada de

posição parajá Vamos ver o que
o regulador diz quanto à forma de
gestão por privado de um serviço
público

No mesmo debate quinzenal

António Costa garantiu ainda que
o Governo não recebeu qualquer
pedidopara o alargamentoda quo
ta da empresa para rescisões por
mútuo acordo Evitando assim

uma posição também sobre o pla
no de reestruturação dos correios

Antes a líder bloquista tinha
deixado dois desafios ao Executi

vo Irá oGoverno travar o proces
so de reestruturação Irá oGover
no recuperar o serviço dos cor
reios

CatarinaMartins criticou o ne

gócio de concessão feito pelo ante
rior Governo afirmando que en
quanto hápensionistas quedeses
peram com o atraso nos vales das
pensões os accionistas privados
vão pilhando aempresa

Na terça feira os CTT anun
ciaramum plano de reestrutura
ção que prevê a saída demais 800
trabalhadores em três anos o que
eleva o corte a umtotal demil¦
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