
Cantiga Esteves preside
à comissão que acompanha
privatização dos CTT

Sindicatos agenciaram mais quatro dias de greve contra a privatização
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Trabalhos da comissão

começaram a 4 de
Novembro. Transferência
de reformados para ADSE só

acontecerá depois da venda
O Governo já nomeou a comissão

que vai acompanhar a venda dos

CTT, a concluir ainda este ano. O
economista João Cantiga Esteves foi
escolhido para presidente do comi-
té, que conta ainda com José Manuel
Morais Cabral e Duarte Pitta Ferraz.
Apesar de a nomeação ainda não ter

sido publicada em Diário da Repúbli-
ca, os trabalhos já começaram.

O PÚBLICO apurou que a comis-
são iniciou funções a 4 de Novembro,
depois de a sua criação ter sido apro-
vada em Conselho de Ministros, em
meados de Outubro. Precisamente o

mesmo dia em que o executivo deci-
diu optar pelo modelo de dispersão
em bolsa de até 70% do capital dos

CTT. O ministro da Economia, que
hoje será ouvido no Parlamento, in-
dicou recentemente que a operação
deverá concretizar-se até ao final da

primeira semana de Dezembro.
O economista João Cantiga Este-

ves, que em Agosto de 2013 (quando
o cenário que parecia mais provável
era a venda directa) defendia, em
declarações ao Diário Económico,
que a privatização da empresa deve-
ria ser feita no mercado de capitais,
é professor do Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG) e sócio-
director da consultora Ephi-ciência
Financeira.

Já o economista José Manuel Mo-
rais Cabral, um dos fundadores da

Confederação da Indústria Portugue-
sa (hoje Confederação Empresarial
de Portugal, liderada por António Sa-

raiva), é membro do conselho con-



sultivo do Fórum para a Competitivi-
dade e presidente do conselho fiscal
da farmacêutica Generis. O terceiro
membro da comissão, Duarte Pitta
Ferraz, foi coordenador da direcção
internacional do BCP e é actualmen-
te membro do comité de auditoria
do Banco Europeu de Investimento
(BEI). Além de ser docente na Facul-
dade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa, é professor na Not-

tingham Business School.

ADSE só depois da venda
Apesar de o modelo de privatização
já estar decidido, falta ainda conhe-
cer detalhes importantes, nomeada-
mente o preço a que serão alienadas
as acções e a repartição do capital a
dispersar por investidores institucio-
nais e pelo retalho. A venda dos CTT

segue os passos dados por outros paí-
ses europeus, como a Bélgica e o Rei-

no Unido, que foram bem-sucedidos

nas ofertas públicas iniciais de venda
da Bpost e da Royal Mail.

Ao contrário do plano inicial do
Governo, a transferência para a AD-
SE dos reformados e familiares dos

CTT, que hoje têm acesso a um sis-

tema de saúde da empresa, só de-

verá ocorrer após a privatização.
O executivo decidiu abrir uma via
de diálogo com os trabalhadores
sobre o tema por considerar que
não existe urgência em concluir já
o processo. A decisão foi anuncia-
da aos sindicatos durante uma reu-
nião com os secretários de Estado
das Infra-Estruturas, Transportes e

Comunicações (Sérgio Monteiro) e
das Finanças (Manuel Rodrigues).

Apesar deste adiamento, o exe-
cutivo está decidido a prosseguir
com o plano. Tal como o PÚBLICO
noticiou em Outubro, a medida per-
mitirá uma receita extraordinária de

perto de 180 milhões de euros em
2014, já que os CTT vão pagar ao
Estado as responsabilidades acumu-
ladas pelo seu plano de saúde.

Em protesto contra a privatiza-
ção, os sindicatos decidiram con-
vocar mais quatro dias de greve, na
sequência da que ocorreu a 25 de
Outubro. Haverá novas paralisações
a 29 de Novembro e 27, 30 e 31 de
Dezembro, o que poderá ameaçar a
distribuição de correio entre o Natal
e o Ano Novo.


