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1. Enquadramento 

O governo português, no sentido de promover o investimento em redes de nova geração 

como uma prioridade estratégica para o país, lançou em 2009 cinco Concursos Públicos 

internacionais para a instalação e operação de “Redes de alta velocidade em zonas rurais” 

(RAV rurais), abrangendo cento e trinta e oito (138)1 municípios, agrupados em cinco 

zonas: Norte, Centro, Alentejo e Algarve, Açores e Madeira2. 

Subsequentemente, em 2011 foram celebrados os contratos de instalação, gestão, 

exploração e manutenção de redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade 

(doravante contratos RAV) entre o Estado português e as entidades adjudicatárias 

DSTelecom Norte, S.A. (DST-N), para a zona Norte, DSTelecom Alentejo e Algarve, S.A. 

(DST-A&A), para a zona Alentejo e Algarve, e Fibroglobal – Comunicações Eletrónicas, 

S.A. (Fibroglobal), para a zona Centro e para a zona Açores3.  

Conforme se previa nos Concursos Públicos, os contratos RAV pressupunham (para a sua 

entrada em vigor) a obtenção de financiamento público através da apresentação, pelos 

concorrentes, de candidaturas a fundos comunitários (vide Tabela 1).  

Tabela 1. Financiamento público, cobertura e acessos efetivos por Contrato RAV4 [Início de informação 

confidencial – IIC] 

Operador 
Financiamento 

público (mil euros) 
Número de 
concelhos 

% população coberta 
(habitações) 

Número de 
acessos 

Fibroglobal (Centro) 26.749  42 54%  

Fibroglobal (Açores) 11.729  12 58%  

DST-A&A 23.228  35 66%  

DST-N 34.844  44 54%  

[Fim de informação confidencial – FIC] 

                                                           

1 Inicialmente o número total de concelhos era de 140. Posteriormente veio a verificar-se a exclusão de 2 

concelhos (Salvaterra de Magos e Arraiolos), por não cumprirem os critérios das zonas passíveis de ser objeto 

de ajuda estatal através de financiamento público. 

2 Lançou em maio de 2009 o primeiro concurso, para a zona Centro. A este, seguiram-se os concursos para a 

zona Alentejo e Algarve e para a zona Norte (em inícios de julho de 2009) e, finalmente, no fim de julho de 

2009, para a zona da Região Autónoma dos Açores (Açores) e para a zona da Região Autónoma da Madeira. 

3 Em 2013 foi celebrado o contrato entre o Estado português e a Fibroglobal relativo à zona Madeira (mas que 

não chegou a ser executado, não se tendo iniciado a instalação da RAV nesta zona). 

4 Dados registados referentes a 30.09.2015 para a zona Centro, 31.10.2015 no caso da zona Açores e 

31.12.2015 para a zona Alentejo e Algarve e zona Norte, conforme relatórios de execução relativos a 2015 e 

2016. 
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Cada um dos contratos RAV celebrados identifica os fundos comunitários que financiaram 

o investimento inicial nas RAV nos concelhos abrangidos em cada zona5.  

Nos termos da cláusula 36.ª dos contratos RAV, considera-se que a atribuição do 

financiamento público configura uma situação de sobrefinanciamento caso o lucro 

decorrente da exploração da RAV objeto do contrato seja superior à média registada no 

sector das telecomunicações6, e caso se verifique a existência de uma situação de 

sobrefinanciamento, deverá ser aplicado o mecanismo de reembolso ao Contraente 

Público (Estado português)7.   

Nos termos da mesma cláusula está previsto que a eventual existência de uma situação 

de sobrefinanciamento deverá ser apurada a cada cinco anos de duração do respetivo 

contrato8, por iniciativa do Contraente Público, que notificará a entidade adjudicatária para 

o efeito, solicitando-lhe a informação que entenda necessária. 

Por despacho do Secretário de Estado das Infraestruturas, de 08.11.2017, remetido por 

ofício do gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas de 10.11.2017, a ANACOM 

foi designada pelo Estado para proceder à recolha e análise de todos os elementos e 

informação necessários para o apuramento da existência de situações de 

sobrefinanciamento na execução dos contratos RAV9. 

Na sequência do despacho do Secretário de Estado das Infraestruturas, foi aprovada por 

deliberação do Conselho de Administração da ANACOM, de 24.11.2017, a solicitação de 

informação necessária à DST-N, à DST-A&A, à Fibroglobal, à DSTeIecom, S.A. 

                                                           

5 A atribuição dos fundos comunitários ocorreu pela celebração de contratos de financiamento entre as 

entidades adjudicatárias e cada uma das Autoridades de Gestão dos fundos: FEADER na zona Alentejo e 

Algarve; FEDER e FEADER na zona Centro; FEDER na zona Açores e na zona Norte. Relativamente ao 

contrato na zona Madeira o financiamento público não foi atribuído, pelo que o referido contrato RAV não entrou 

em vigor. 

6 Calculada nos termos do Anexo 7 dos contratos RAV. 

7 Estabelecido no Anexo 7 dos contratos RAV. 

8 De acordo com o n.º 7 do Anexo 7 (mecanismo de reembolso) “não obstante a avaliação a efetuar a cada 5 

(cinco) anos de duração do Contrato (…) no final do termo dos 20 (vinte) anos de vigência do Contrato será 

feita uma avaliação global, com o consequente acerto final (…)”. 

9 Em cumprimento do disposto no n.º 2 do Anexo 7 (mecanismo de reembolso) dos contratos que prevê que a 

iniciativa de apuramento de eventual existência de situação de sobrefinanciamento por iniciativa do Contraente 

Público ocorra através da ANACOM ou de outra entidade para o efeito designada. 
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(DSTelecom), à MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO)10, à NOS 

Comunicações, S.A. (NOS)11, à NOS Madeira Comunicações, S.A. (NOS Madeira), à NOS 

Açores Comunicações, S.A. (NOS Açores), à NOWO Communications, S.A. (NOWO), à 

ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (ONI) e à Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), para o apuramento de situações de sobrefinanciamento no 

âmbito dos contratos. 

À luz do previsto nos contratos (n.º 3 do Anexo 7), “com vista ao cálculo do eventual 

sobrefinanciamento será feita uma análise comparativa entre a margem EBIT [12 da 

entidade adjudicatária] e a média das margens EBIT das restantes empresas que operam 

no sector das telecomunicações em Portugal ponderada pelos respetivos proveitos 

operacionais”. Deste modo, e em conformidade com o método de apuramento exposto, foi 

solicitada aos operadores a seguinte informação (relativa aos anos 2012 a 2016): 

(a) Valores das seguintes rubricas: 

 EBIT – Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)13. 

 Total de rendimentos inscritos na conta 7 do Código de Contas do Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC).  

 Total de rendimentos inscritos na conta 791514. 

(b) Balancete da conta de resultados que inclui as classes 6 (Gastos) e 7 (Rendimentos) 

desagregado nas suas contas divisionárias até dois dígitos (61 a 69 e 71 a 79, 

respetivamente), antes de apuramento. 

Após análise da informação recolhida a ANACOM concluiu ser necessário solicitar 

elementos adicionais15. Com efeito, considerou-se ser adequado incluir os elementos 

relativos ao ano de 2011 e, adicionalmente, sendo a Fibroglobal contraente em dois dos 

                                                           

10 À MEO foi ainda solicitada informação relativa às entidades PT Comunicações, S.A. (PTC), para os anos de 

2012 e 2013, e à TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais S.A. (TMN), para o ano de 2012. 

11 À NOS foi ainda solicitada informação, relativa a 2012 e 2013, das entidades ZON TV Cabo Portugal, S.A. 

(ZON) e Optimus – Comunicações, S.A. (Optimus). 

12 EBIT - Earnings Before Interest and Taxes. 

13 Conforme apresentado na demonstração de resultados que consta dos formulários IES (Informação 

Empresarial Simplificada), conforme preenchidos e submetidos ao Ministério das Finanças. 

14 Rendimentos de juros, dividendos e outros rendimentos similares – financiamentos obtidos. 

15 O novo pedido de informação foi aprovado por deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de 

01.03.2018, tendo os ofícios sido remetidos aos operadores supramencionados a 02.03.2018. 
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contratos RAV (para as zonas Centro e Açores), foi-lhe solicitado que a informação 

remetida fosse individualizada por contrato16. Reiterou-se ainda o pedido inicial de 

informação à DSTelecom17, clarificando que este se enquadrava no âmbito do cálculo das 

margens EBIT das restantes empresas que operam no sector de telecomunicações em 

Portugal (e não das adjudicatárias)18.  

O presente documento sintetiza a análise realizada pela ANACOM, tendo em conta os 

dados recolhidos para o efeito junto dos operadores identificados, e apresenta os 

resultados da avaliação de eventuais situações de sobrefinanciamento. 

2. Análise 

Neste capítulo apresentam-se o objeto de análise, a metodologia seguida – identificando 

as principais opções metodológicas tomadas, em função do disposto no Anexo 7 dos 

contratos celebrados –, e os resultados apurados. 

2.1. Contratos objeto de análise 

Este exercício abrange o conjunto de contratos RAV celebrados que tenham atingido uma 

duração de cinco anos19, em conformidade com o disposto contratualmente, e segundo o 

qual o “apuramento de eventual existência de uma situação de sobrefinanciamento deverá 

ser feito a cada cinco anos”. Assim, são objeto da análise os contratos RAV celebrados 

entre o Estado português e as seguintes adjudicatárias, respetivamente: 

i. da zona Centro (em vigor desde 15.12.2011), Fibroglobal; 

ii. da zona Açores (em vigor desde 05.07.2012), Fibroglobal; 

iii. da zona Alentejo e Algarve (em vigor desde 18.04.2011), DST-A&A; 

                                                           

16 Com efeito, cada um dos contratos referidos prevê, em iguais condições, o apuramento da existência de 

eventuais situações de sobrefinanciamento – exercício a realizar de forma individualizada para cada contrato. 

17 Que, respondendo ao primeiro pedido de informação, entendeu que os dados apresentados pela DST-N e 

DST-A&A “esgotam as informações a prestar visto que são estas duas sociedades as únicas que celebraram 

os contratos em causa com o Estado Português, correspondendo às sociedades ‘veículo’ que, nos termos das 

regras dos concursos públicos, a DSTelecom, S.A. se obrigou a criar, não sendo, pois, esta última parte desses 

contratos”. 

18 No entanto, apesar de se ter solicitado informação também à DSTelecom para efeitos de cálculo do EBIT 

médio do sector a ANACOM entendeu, por fim, não utilizar tal informação na medida em que a DSTelecom não 

tem receitas retalhistas, critério utilizado para definir o universo das empresas do sector a considerar como 

referência. 

19 O prazo de duração dos contratos celebrados com o Estado conta-se a partir da decisão definitiva de 

atribuição do financiamento público (correspondendo esta à data de assinatura dos contratos de financiamento 

com os fundos), em conformidade com o disposto na cláusula 6.ª dos contratos. 
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iv. da zona Norte (em vigor desde 04.02.2011), DST-N. 

Salienta-se que, no caso da Fibroglobal, foram recolhidos junto da empresa elementos 

individualizados por contrato (para a zona Centro e para a zona Açores), de forma a 

possibilitar a sua análise autónoma, tendo-se também tido em consideração que os 

mesmos entraram em vigor em anos distintos e que, consequentemente, os períodos de 5 

anos para apuramento de eventual situação de sobrefinanciamento nos dois contratos não 

são coincidentes.  

2.2. Metodologia 

2.2.1. Definição das empresas que operam no sector das comunicações eletrónicas 

O mecanismo de reembolso, que deve ser aplicado caso exista uma situação de 

sobrefinanciamento, é omisso quanto ao estabelecimento de critérios para definir as 

empresas que operam no “sector das telecomunicações”, impondo-se por isso a tomada 

de uma opção metodológica para o efeito. 

Assim, no contexto da presente análise, entende-se que os operadores e prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas MEO, NOS, NOS Madeira, NOS Açores, NOWO, 

ONI e Vodafone, são os (mais) representativos do sector das 

“telecomunicações”/comunicações eletrónicas (sector) em Portugal uma vez que, no seu 

conjunto, detinham no final de 2016 mais de 99% da quota de mercado, em termos de 

receitas retalhistas no mercado de comunicações eletrónicas20 (peso esse que, grosso 

modo, se verifica desde 2011).  

Embora não se considere a totalidade dos operadores retalhistas, esta opção é neutra em 

relação aos resultados na medida em que, pelo efeito da ponderação da margem EBIT 

pelos proveitos operacionais de cada operador, a inclusão dos operadores não 

considerados representativos (no total com menos de 1% de quota) não alteraria o 

resultado final da análise. 

Excluem-se do sector as empresas adjudicatárias uma vez que, sendo estas objeto de 

análise, inclui-las no sector representativo significaria enviesar o padrão de comparação 

(sector) que se pretende isolado dos resultados das próprias adjudicatárias. 

                                                           

20 Informação estatística “Factos & Números 2016”, publicada pela ANACOM a 11.04.2017. 
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2.2.2. Proveitos operacionais 

Nos termos do disposto no n.º 3 do Anexo 7 dos contratos RAV, o apuramento da margem 

EBIT do sector deve efetuar-se pela média das margens EBIT (de cada um dos 

operadores), ponderada pelos respetivos proveitos operacionais. 

Ressalve-se que com a entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC), a 01.01.2010, o indicador ‘proveitos operacionais’ deixou de estar autonomizado na 

Demonstração de Resultados. Perante a necessidade de estimar os proveitos operacionais 

no âmbito do SNC, e de forma a salvaguardar o rigor e clareza contabilísticos, bem como 

a consistência da informação dos diferentes operadores, assume-se que estes 

correspondem ao valor total inscrito na conta 7 (rendimentos) do SNC, deduzido do valor 

inscrito especificamente na conta 7915 (rendimentos de juros, dividendos e outros 

rendimentos similares – financiamentos obtidos)21, conforme a expressão: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑖
𝑗

= 𝑅(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠)𝑖
𝑗

− 𝑅(𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠, 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠)𝑖
𝑗
 

Em que: 

𝑅(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠): Total de rendimentos inscritos na conta 7 

𝑅(𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠, 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠): Rendimentos inscritos na conta 7915 

𝑖: operador representativo do sector 

𝑗: período 

2.2.3. Período de análise de cada contrato 

Conforme consagrado nos contratos RAV, a análise de eventual sobrefinanciamento deve 

ocorrer a cada cinco anos. Considerando as datas em que os diferentes contratos entraram 

em vigor, a Tabela 2 resume o período de análise considerado para cada um dos contratos. 

Tabela 2. Período de análise (cinco anos) por contrato RAV 

Contrato RAV Adjudicatária Entrada em vigor Período de análise 

Zona Centro Fibroglobal 15.12.2011 2011-15 

Zona Açores Fibroglobal 05.07.2012 2012-16 

Zona Alentejo e Algarve DST-A&A 18.04.2011 2011-15 

Zona Norte DST-N 04.02.2011 2011-15 

Assinala-se que o início do período de 5 anos em análise é o ano em que o contrato RAV 

foi celebrado ou o primeiro ano em que adjudicatária registou gastos ou rendimentos. 

                                                           

21 Elementos incluídos no pedido de informação endereçado aos operadores. 
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Embora os contratos RAV prevejam o apuramento de eventual situação de 

sobrefinanciamento a cada cinco anos, não estipulam de que modo essa análise deverá 

ser efetuada. Em particular, se, para efeitos práticos de cálculo, o apuramento deve ser 

analisado como um agregado para a totalidade do período de cinco anos ou, 

alternativamente, deve ser feito de forma individualizada para cada um dos anos do mesmo 

período. 

Importa realçar que está prevista nos contratos RAV uma avaliação global (“com o 

consequente acerto final”) no final do período do contrato, de 20 anos, pelo que, para 

efeitos da análise em apreço, a ANACOM entende que o cálculo agregado (para a 

totalidade do período de cinco anos) é a abordagem que mais se aproxima do espírito dos 

contratos celebrados entre o Estado Português e cada uma das adjudicatárias. Para a 

ANACOM este é também o cenário que minimiza o efeito de flutuações e ocorrências 

anómalas22 em determinado(s) ano(s), uma vez que a análise é feita de forma agregada 

para um período mais alargado (cinco anos).  

Assim, todos os cálculos realizados consideram o período de cinco anos como um 

agregado único, como se de um “ano individual” se tratasse, tendo em conta o somatório 

das componentes de EBIT e proveitos operacionais para o total do período. 

Consequentemente, não são obtidas quaisquer estimativas anuais para as margens, mas 

antes resultados globais do período de cinco anos. 

2.2.4. Cálculo de margem EBIT, excedente e reembolso 

Cálculo da margem EBIT 

A margem EBIT é obtida pelo rácio entre o indicador financeiro EBIT (que traduz o resultado 

do operador antes do apuramento dos juros financeiros e do cálculo do imposto) e o valor 

apurado de ‘proveitos operacionais’, conforme a expressão:  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖
𝑗

=
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖

𝑗

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑖
𝑗 × 100  

Em que: 

                                                           

22 Numa fase inicial de análise considerou-se como hipótese a utilização de um cenário anual, onde se analisou 

individualmente cada ano. No entanto, concluiu-se que este cenário expõe particularmente as adjudicatárias a 

resultados anormais esporádicos do sector, pelo que se opta pela análise agregada de cinco anos, que 

minimiza os efeitos de tais resultados, diluindo-os no período de cinco anos.  



 

8 

– VERSÃO PÚBLICA – 

𝑖: operador representativo do sector 

𝑗: período 

A expressão permite que se obtenha a margem EBIT de cada operador para determinado 

período. A obtenção da “média das margens EBIT das restantes empresas que operam no 

sector das telecomunicações em Portugal, ponderada pelos respetivos proveitos 

operacionais”, doravante ‘margem EBIT do sector’, para determinado período 𝑗, decorre da 

seguinte expressão: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑗

= ∑ 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖
𝑗𝑛

𝑖=1 , onde, 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖
𝑗

= 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖
𝑗

×  
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑖

𝑗

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑖
𝑗𝑛

𝑖=1

× 100    

Em que: 

𝑖: operador representativo do sector 

𝑗: período 

𝑛: número de operadores do sector 

Esta expressão traduz o contributo individual de cada operador (representativo do sector) 

para a margem EBIT do sector, isto é, traduz a sua margem EBIT ponderada pelo peso 

dos seus proveitos operacionais no total dos proveitos operacionais do sector23.  

Cálculo do excedente/reembolso  

Assume-se a existência de excedente – face à base de comparação do sector – sempre 

que a margem EBIT da adjudicatária seja superior à margem EBIT do sector24.  

Clarificada a condição de existência de excedente, o passo metodológico seguinte 

consistiu em quantificar o mesmo, de forma a permitir o cálculo do respetivo reembolso, 

em conformidade com o previsto no (n.º 5 do) Anexo 7 dos contratos RAV que prevê que, 

caso se verifique a existência de uma situação de sobrefinanciamento, o Contraente 

Público reclamará “70% (setenta por cento) do excedente dos resultados da adjudicatária 

durante o período analisado”.  

                                                           

23 Mais uma vez se nota que, para o cálculo da margem EBIT do sector, não são tomados em consideração 

os resultados EBIT nem os proveitos operacionais de nenhuma das adjudicatárias. 

24 Existe excedente no período 𝑗 se se verificar a condição: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡á𝑟𝑖𝑎
𝑗  > 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑗
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Este valor “de 70% corresponde à intensidade do financiamento público requerido face ao 

valor do investimento inicial a realizar pela [adjudicatária], conforme decorre dos Contratos 

de Financiamento com Fundos” (i.e., a ocorrer dentro do ‘período de financiamento público’ 

definido nos Contratos de Financiamento com Fundos). No entanto, apesar de no caso 

particular do contrato da zona Açores (com a Fibroglobal) estar previsto que o Contraente 

Público reclamará “70% (setenta por cento) do excedente dos resultados da adjudicatária 

durante o período analisado”, a intensidade do financiamento público efetivo totalizou 

aproximadamente 68% (vide Tabela 3). 

Tabela 3. Intensidade de financiamento público efetivo verificado por Contrato RAV 

Operador 
(adjudicatária) 

Investimento total 
financiável (mil euros) 

Financiamento 
público (mil euros) 

% financiamento 
público 

Período de financ. 
público 

Fibroglobal (Centro)                    38.224  26.749  70% até 2015 [1] 

Fibroglobal (Açores)                 17.153             11.729  68% até 2014/2015 [2] 

DST-A&A             33.323             23.228  70% até 31.12.2013 

DST-N             49.777              34.844  70% até 31.12.2013 

Notas:  
 [1] Período de financiamento público do projeto: até 30.04.2015 nos concelhos financiados pelo FEADER e até 30.09.2015 

nos concelhos financiados pelo FEDER. 
[2] Período de financiamento público do projeto: nas ilhas das Flores e Corvo até 31.12.2014, e nas restantes ilhas até 

31.03.2015. 

O excedente corresponde, para os casos em que exista25, à diferença entre o EBIT efetivo 

(resultados operacionais efetivos) e o valor do EBIT necessário para que a resultante 

margem EBIT de cada uma das adjudicatárias correspondesse à margem EBIT do sector 

(doravante ‘EBIT ajustado’) – situação em que não existiria excedente. Deste modo, tudo 

o resto constante, o recálculo da margem EBIT (‘margem EBIT ajustada’) de cada uma das 

adjudicatárias utilizando o ‘EBIT ajustado’, resultaria na seguinte igualdade: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑗

= 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡á𝑟𝑖𝑎
𝑗

 

Assim, se a adjudicatária 𝑖 exibir excedente no período 𝑗, o montante de reembolso é 

calculado recorrendo à expressão: 

                                                           

25 Apenas no âmbito da análise de resultados, apresentar-se-á como valor de excedente a diferença entre EBIT 

efetivo e EBIT ajustado. Quando esta diferença é negativa (𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 <  𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜) assume-se que 

não existe excedente de exploração e, por conseguinte, que não existe uma situação de sobrefinanciamento. 
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𝑅𝑒𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑖
𝑗

= 0,7 × (𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖
𝑗

− 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖
𝑗
)26,  

Doravante apresenta-se como valor de reembolso o correspondente a 70% – com exceção 

do caso do contrato da zona Açores, para o qual a ANACOM entende que deve ser 

considerado 68% – do excedente para os casos em que exista (casos em que existe 

situação de sobrefinanciamento). Naturalmente, quando não existe excedente a margem 

EBIT da adjudicatária é inferior à margem EBIT do sector (uma vez que a diferença entre 

o ‘EBIT’ e o ‘EBIT ajustado’ é negativa), casos que, naturalmente, não dão lugar à 

necessidade de cálculo de reembolso. 

2.2.5. Casos da DST-N e DST-A&A 

A ANACOM salienta ainda um aspecto da análise que deve ser tido em conta pelo 

Contraente Público. A presente análise baseia-se numa abordagem estrita ao definido 

contratualmente, tendo como elemento central a comparação das margens EBIT das 

adjudicatárias com a margem EBIT do sector – meio pelo qual se compara a margem EBIT 

decorrente da exploração das RAV com a média da margem EBIT registada no sector. 

O caso das adjudicatárias DST-N e DST-A&A revela algumas particularidades. Estas 

entidades, enquanto adjudicatárias que exploram as respetivas RAV rurais, fornecem 

serviços exclusivamente à DSTelecom – empresa da qual são subsidiárias, que está a 

atuar apenas no mercado grossista e pertencente ao (mesmo) grupo económico, DST 

SGPS, S.A. (DST)27 – não existindo, até ao momento, qualquer relação comercial entre as 

adjudicatárias e os operadores que fornecem serviços a nível retalhista. Por sua vez, a 

DSTelecom presta serviços a outros operadores que atuam no mercado retalhista. 

Acrescenta-se que a atividade da DSTelecom parece ter como principal foco “a exploração 

operacional e manutenção da rede associada” aos concursos RAV, implementadas pelas 

suas “participadas dstelecom Norte, S.A. e dstelecom Alentejo e Algarve, S.A.”28, embora 

também esteja a expandir estas redes para áreas não cobertas pelos concursos relativos 

às RAV rurais. 

                                                           

26 No caso do contrato relativo à Região Autónoma dos Açores, o reembolso tem subjacente uma intensidade 

de financiamento público efetiva de aproximadamente 68% (e não 70%). 

27 O Grupo DST inclui a DST Telecomunicações – sociedade holding das empresas DST-A&A, DST-N e 

DSTelecom. 

28 Relatório e contas consolidado 2016 (Grupo DST). 
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Nos casos da DST-A&A e DST-N, a análise estrita do EBIT nos moldes atuais pode não 

garantir que se captem todos os proveitos económicos da exploração das respetivas RAV 

rurais. 

2.3. Comentários das adjudicatárias 

Em carta remetida à ANACOM29 a Fibroglobal expõe um vasto conjunto de considerações  

quanto à forma de aplicar o mecanismo de reembolso e à metodologia subjacente. Em 

particular, na sua exposição, o operador debruça-se essencialmente sobre três temas: 

 a interpretação das regras contratuais em vigor; 

 a utilização do EBIT (como elemento central) na análise do sobrefinanciamento; 

 o momento no tempo em que deve ocorrer a ativação do mecanismo de reembolso. 

Adicionalmente, apresentando um exercício exploratório de análise de eventual existência 

de sobrefinanciamento, a adjudicatária conclui não haver “qualquer situação de 

sobrefinanciamento que justifique acionar o mecanismo de reembolso previsto no Anexo 7 

dos Contratos RAV”. 

Nas suas respostas ao pedido de informação30 as adjudicatárias DST-N e DST-A&A 

entenderam anexar os relatórios anuais de execução dos respetivos projetos (relativos a 

2016) que incluem um exercício de avaliação e cálculo de eventual sobrefinanciamento 

para o período de 2011-15. Nesse exercício, em que se comparam, para efeitos de 

margens EBIT, com a Fibroglobal, a IP Telecom Serviços de Telecomunicações S.A. (IP) 

e a RENTELECOM – Comunicações S.A. (RENTELECOM), as adjudicatárias concluem 

não existir qualquer situação de sobrefinanciamento. 

As posições das adjudicatárias estão detalhadas nas suas cartas anteriormente referidas, 

que constam do processo. 

No processo de definição da metodologia a ANACOM regista os argumentos apresentados 

pelos operadores relativamente ao exercício de apuramento de eventuais situações de 

sobrefinanciamento. Contudo, entende que estes não prevalecem sobre as condições 

contratuais acordadas entre as entidades adjudicatárias e o Contraente Público no âmbito 

                                                           

29 Carta datada de 19.01.2018 e recebida a 22.01.2018. 

30 Respostas remetidas à ANACOM a 01.02.2017. 
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de cada contrato RAV. Este entendimento é também aplicável aos argumentos sobre que 

empresas devem ser consideradas como empresas comparáveis para efeitos do cálculo 

do EBIT médio do sector. 

Em particular, no que concerne à utilização do indicador EBIT como elemento central de 

análise, uma vez que o mecanismo de reembolso contratualmente previsto identifica esta 

métrica normalizada (sem sugerir quaisquer ajustes nem exceções) como elemento 

contabilístico claro, entende-se que a sua utilização não deve ser adulterada em função de 

cada operador objeto de análise. 

Neste contexto, a ANACOM entende dever seguir, tão estritamente quanto possível, o que 

decorre diretamente do estipulado nos contratos RAV. 

2.4. Resultados 

Os resultados que se seguem resultam da aplicação da metodologia que, no entender da 

ANACOM, melhor traduz os princípios definidos contratualmente – pese embora os 

contratos não estipulem detalhadamente de que modo a análise de apuramento de 

eventual situação de sobrefinanciamento deva ser efetuada, conforme indicado 

anteriormente.  

Assinala-se ainda que, ao invés da ANACOM, o Contraente Público terá, à partida, 

conhecimento e experiência particularmente relevantes acumulados em outros casos de 

monitorização de ajudas de Estado em que existam mecanismos de reembolso. Assim, 

reconhecendo a possibilidade de o Contraente Público optar por considerar alterações 

metodológicas, a ANACOM procurou elencar ao longo deste documento, de forma clara, 

todos os elementos relevantes da análise. 

2.4.1. Síntese de resultados 

No quadro abaixo (Tabela 4) apresentam-se, de forma sintetizada, os valores de reembolso 

apurados para cada uma das adjudicatárias, como resultado da análise de existência de 

eventuais situações de sobrefinanciamento. 
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Tabela 4. Reembolso total apurado por projeto RAV 

Adjudicatária Reembolso apurado 

Fibroglobal (Centro) 1.655.130 € 

Fibroglobal (Açores) 1.451.356 € 

DST-N -  € 

DST-A&A  -  €  

Nos subcapítulos seguintes expõem-se os principais indicadores do sector, bem como os 

cálculos e resultados, individualizados por adjudicatária e por contrato. 

2.4.2. Análise de resultados por contrato RAV 

Os resultados ora apresentados consubstanciam a utilização de um cenário agregado, 

segundo o qual o cálculo da margem EBIT é feito para o total do período, isto é, esta 

margem é obtida pela divisão do total de resultados EBIT no período31, pelo total de 

proveitos operacionais no mesmo período. De igual forma, a ponderação para cada 

operador resulta do peso dos seus proveitos operacionais totais do período nos proveitos 

operacionais totais do sector (composto pelos operadores representativos) no mesmo 

período. 

Tabela 5. Margens EBIT dos operadores e do sector por período de análise [IIC] 

Empresa Margem EBIT 2011-15 Margem EBIT 2012-16 

Grupo MEO [1]   

Grupo NOS [2]   

Grupo NOWO [3]   

Vodafone   

Sector [4] 4,2% 3,3% 

Fibroglobal (Centro)   

Fibroglobal (Açores)   

DST-A&A   

DST-N   

[FIC] 

Notas:  
 [1] Grupo MEO integra os dados relativos ao conjunto das seguintes entidades: MEO, PTC e TMN. 
[2] Grupo NOS integra os dados relativos ao conjunto das seguintes entidades: ZON TV Cabo, Optimus, NOS, NOS Açores 

e NOS Madeira. 
[3] Grupo NOWO integra os dados relativos ao conjunto das seguintes entidades: NOWO e ONI. 
[4] A margem EBIT do sector corresponde à média ponderada das margens EBIT dos operadores representativos 

(ponderação feita pelos proveitos operacionais). 

                                                           

31 Recordam-se os períodos de análise por contrato: 2011-15 para o caso dos contratos zona Centro, zona 

Norte e zona Alentejo e Algarve; 2012-16 para o contrato da zona Açores. 
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2.4.2.1. Zona Centro 

Da análise dos resultados que respeitam à execução do contrato relativo à zona Centro, 

verifica-se a existência de uma situação de sobrefinanciamento no período analisado 

(2011-15), uma vez que se observa uma margem EBIT da adjudicatária ([IIC]               [FIC]) 

superior à margem EBIT do sector (4,2%). Tal resulta num apuramento de reembolso de 

1.655.130 euros. 

Tabela 6. Margem, resultados operacionais e reembolso apurado – Fibroglobal (Centro) [IIC] 

Fibroglobal (Centro) 2011-15 

Margem sector 4,2% 

Margem adjudicatária  

Sobrefinanciamento Sim 

EBIT efetivo  

EBIT ajustado  

Excedente/Diferença  

Reembolso 1.655.130 €  

[FIC] 

2.4.2.2. Zona Açores 

A Tabela 7 evidencia que, no período agregado de análise do contrato relativo à zona 

Açores, celebrado com a Fibroglobal, a adjudicatária exibiu uma margem EBIT ([IIC]         .  

[FIC]) superior à margem EBIT do sector para o mesmo período (3,3%), o que configura 

uma situação de sobrefinanciamento. 

Tabela 7. Margem, resultados operacionais e reembolso apurado – Fibroglobal (Açores) [IIC] 

Fibroglobal (Açores) 2012-16 

Margem sector 3,3% 

Margem adjudicatária               

Sobrefinanciamento Sim 

EBIT efetivo  

EBIT ajustado  

Excedente/Diferença  

Reembolso 1.451.356 €   

[FIC] 

Conforme apresentado na Tabela 7, o montante de reembolso apurado totaliza 1.451.356 

euros.  
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2.4.2.3. Zona Norte 

Os resultados da avaliação do contrato para a zona Norte evidenciam a inexistência de 

uma situação de sobrefinanciamento, sem prejuízo do referido na secção 2.2.5. Conforme 

apresentado na Tabela 8, a margem EBIT da adjudicatária no período foi de [IIC]          . 

[FIC] que compara com a margem EBIT registada pelo sector de 4,2%. 

Tabela 8. Margem, resultados operacionais e reembolso apurado – DST-N [IIC] 

DST-N 2011-15 

Margem sector 4,2% 

Margem adjudicatária  

Sobrefinanciamento Não 

EBIT efetivo  

EBIT ajustado  

Excedente/Diferença  

Reembolso -  €  

[FIC] 

2.4.2.4. Zona Alentejo e Algarve 

No caso do contrato celebrado para a zona Alentejo e Algarve, à semelhança do que ocorre 

no contrato relativo à zona Norte, os resultados evidenciam a inexistência de uma situação 

de sobrefinanciamento, sem prejuízo do referido na secção 2.2.5. 

A margem da adjudicatária para o período ([IIC]               [FIC]) é inferior à margem EBIT 

exibida pelo sector (4,2%) não havendo, portanto, lugar a qualquer reembolso.  

Tabela 9. Margem, resultados operacionais e reembolso apurado – DST-A&A [IIC] 

DST-A&A 2011-15 

Margem sector 4,2% 

Margem adjudicatária  

Sobrefinanciamento Não 

EBIT efetivo  

EBIT ajustado  

Excedente/Diferença  

Reembolso -  €  

[FIC] 

3. Conclusão e proposta de atuação 

Tendo sido a ANACOM designada pelo Secretário de Estado das Infraestruturas para 

proceder ao apuramento da existência de eventuais situações de sobrefinanciamento no 
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âmbito dos contratos RAV, procedeu-se à recolha de informação junto dos operadores e 

posterior análise. 

A ANACOM entende ter seguido, tão estritamente quanto possível, o que decorre 

diretamente do estipulado nos contratos RAV. Adotaram-se, ainda assim, algumas opções 

metodológicas, nomeadamente, a definição de sector e a definição de método de cálculo.  

Ressalva-se que, não tendo esta Autoridade um histórico de intervenções ou experiência 

em casos de monitorização de ajudas de Estado, a abordagem seguida é a que garante, 

no seu entender, um menor grau de discricionariedade.  

Assim, à luz do exposto, os resultados evidenciam a existência de sobrefinanciamento nos 

contratos celebrados com a Fibroglobal relativos à zona Centro e à zona Açores. Face à 

intensidade de financiamento público, os resultados dos montantes de reembolso apurados 

totalizam (i) 1.655.130 euros no caso do contrato relativo à zona Centro e (ii) 1.451.356 

euros no caso do contrato relativo à zona Açores.  

Regista-se ainda que, no caso do contrato relativo à zona Centro, caso seja aplicado o 

mecanismo de reembolso, haverá que repartir o montante de reembolso apurado pelas 

Autoridades de Gestão de dois fundos, FEDER e FEADER (“na proporção das respetivas 

comparticipações para o financiamento público, nos termos e condições constantes dos 

Contratos de Financiamento com Fundos”, conforme previsto no n.º 6 do Anexo 7 do 

contrato RAV). 

Relativamente aos contratos da zona Norte e da zona Alentejo e Algarve, celebrados com 

a DST-N e DST-A&A, respetivamente, os resultados evidenciam a inexistência de 

situações de sobrefinanciamento, sem prejuízo dos aspectos suscitados na secção 2.2.5, 

sobre a relação entre estes operadores e a empresa DSTelecom (pertencente ao mesmo 

grupo empresarial). 

Face ao apuramento apresentado, e verificada “a existência de situações de 

sobrefinanciamento” está previsto no n.º 5 do Anexo 7 dos contratos que “o Contraente 

Público reclamará, nos termos previstos no número 6 (…) 70% (setenta por cento) do 

excedente dos resultados da Fibroglobal durante o período analisado”. Ainda de acordo 

com o n.º 6 do Anexo 7 dos contratos RAV “após a avaliação de um eventual 

sobrefinanciamento, o Contraente Público remeterá às Autoridades de Gestão os 

resultados da referida avaliação. Os montantes de sobrefinanciamento que hajam sido 
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apurados serão devolvidos às Autoridades de Gestão, na proporção das respectivas 

comparticipações para o financiamento público, nos termos e condições constantes dos 

Contratos de Financiamento com Fundos” (sublinhado nosso). 

Sublinha-se que, conforme previsto no n.º 7 do Anexo 7 dos contratos RAV, “não obstante 

a avaliação a efetuar a cada 5 (cinco) anos de duração do Contrato (…), no final [d]o termo 

dos 20 (vinte) anos de vigência do contrato será feita uma avaliação global, com o 

consequente acerto final” de acordo com os critérios referidos no mesmo. 

Neste contexto, propõe-se ao Estado português que, em caso de concordância, nos termos 

do n.º 6 do Anexo 7 dos Contratos RAV, remeta às Autoridades de Gestão (tal como 

definido nos contratos RAV) os resultados da avaliação ora efetuada, tendo em vista a 

devolução, nos termos e condições constantes dos Contratos de Financiamento com os 

Fundos, dos montantes de sobrefinanciamento apurados às Autoridades de Gestão em 

causa. 
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Anexo 

A. Tabelas com os principais indicadores financeiros utilizados [IIC] 

Tabela A.1. Principais indicadores financeiros utilizados – 2011 (por operador) 

2011 

Operador Rendimentos 7915 Proveitos EBIT Margem 

MEO      

NOS (Continente)      

NOS Açores      

NOS Madeira      

NOWO      

ONI      

Optimus      

PTC      

TMN      

VODAFONE      

ZON      

TOTAL   6.511.749.919 €    30.230.910 €    6.481.519.009 €    905.188.813 €   14,0% 

Fibroglobal (Açores)      

Fibroglobal (Centro)      

DST-A&A      

DST-N       

 



 

19 

– VERSÃO PÚBLICA – 

Tabela A.2. Principais indicadores financeiros utilizados – 2012 (por operador) 

2012 

Operador Rendimentos 7915 Proveitos EBIT Margem 

MEO      

NOS (Continente)      

NOS Açores      

NOS Madeira      

NOWO      

ONI      

Optimus      

PTC      

TMN      

VODAFONE      

ZON      

TOTAL       6.285.146.019 €       16.717.291 €        6.268.428.728 €        912.705.700 €    14,6% 

Fibroglobal (Açores)      

Fibroglobal (Centro)      

DST-A&A      

DST-N      

 

Tabela A.3. Principais indicadores financeiros utilizados – 2013 (por operador) 

2013 

Operador Rendimentos 7915 Proveitos EBIT Margem 

MEO      

NOS (Continente)      

NOS Açores      

NOS Madeira      

NOWO      

ONI      

Optimus      

PTC      

TMN      

VODAFONE      

ZON      

TOTAL       6.152.986.389 €       7.520.706 €        6.145.465.684 €        730.478.880 €     11,9% 

Fibroglobal (Açores)      

Fibroglobal (Centro)      

DST-A&A      

DST-N      
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Tabela A.4. Principais indicadores financeiros utilizados – 2014 (por operador) 

2014 

Operador Rendimentos 7915 Proveitos EBIT Margem 

MEO      

NOS (Continente)      

NOS Açores      

NOS Madeira      

NOWO      

ONI      

Optimus      

PTC      

TMN      

VODAFONE      

ZON      

TOTAL       5.150.717.029 €       3.823.301 €        5.146.893.728 €    -  1.836.368.772 €   -35,7% 

Fibroglobal (Açores)      

Fibroglobal (Centro)      

DST-A&A      

DST-N      

 

Tabela A.5. Principais indicadores financeiros utilizados – 2015 (por operador) 

2015 

Operador Rendimentos 7915 Proveitos EBIT Margem 

MEO      

NOS (Continente)      

NOS Açores      

NOS Madeira      

NOWO      

ONI      

Optimus      

PTC      

TMN      

VODAFONE      

ZON      

TOTAL       5.143.918.979 €      5.935.579 €        5.137.983.400 €        527.901.593 €     10,3% 

Fibroglobal (Açores)      

Fibroglobal (Centro)      

DST-A&A      

DST-N      
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Tabela A.6. Principais indicadores financeiros utilizados – 2016 (por operador) 

2016 

Operador Rendimentos 7915 Proveitos EBIT Margem 

MEO      

NOS (Continente)      

NOS Açores      

NOS Madeira      

NOWO      

ONI      

Optimus      

PTC      

TMN      

VODAFONE      

ZON      

TOTAL       5.080.060.762 €       20.093.804 €        5.059.966.958 €        579.194.545 €     11,4% 

Fibroglobal (Açores)      

Fibroglobal (Centro)      

DST-A&A      

DST-N           

[FIC] 

 


