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Taxa de custo de capital para efeitos regulatórios aplicável ao exercício de 

2020 do Sistema de Contabilidade Analítica da MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. 

1. A ANACOM tem procedido à definição e/ou revisão da metodologia de determinação da 

taxa de custo de capital para efeitos regulatórios da MEO – Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. (MEO) desde 10 de fevereiro de 20101, tendo os valores apurados para 

a taxa de custo de capital sido definidos com periodicidade anual. 

2. O último processo de definição da taxa de custo de capital foi realizado em 3 de outubro 

de 2019, referente ao exercício de 20192. 

3. De acordo com a metodologia em vigor “caso se verifique que as bases de dados que 

possibilitam o cálculo dos parâmetros apresentam limitações, não sendo possível aplicar 

a metodologia definida, justifica-se a sua alteração/substituição – somente se não for 

possível garantir a inclusão no cálculo de pelo menos 80% das observações ou das fontes 

de informação necessárias para o apuramento dos parâmetros, considerando que todas 

as empresas comparáveis continuam a cumprir os critérios de seleção – que poderá ser 

despoletada por ambas as partes, até ao dia 31 de maio do ano em questão e posterior 

submissão a audiência prévia, caso contrário, apenas se procederia a uma atualização do 

cálculo.”. 

4. A definição atempada da taxa de custo de capital para 2020, para além de contribuir para 

a previsibilidade regulatória, é importante na medida em que a MEO terá que conhecer 

esse valor na elaboração dos resultados do sistema de custeio regulatório a remeter à 

ANACOM até 30 de junho de 2021. 

5. Adicionalmente, na última decisão sobre o custo de capital aplicável à MEO, de outubro 

de 2019, a ANACOM salientou que “Em termos de previsibilidade futura, a ANACOM 

entende ser expectável que a atual metodologia de apuramento da taxa de custo de capital 

para efeitos regulatórios possa, a médio prazo, ser objeto de uma revisão substancial, 

                                                           

1 Correspondente ao exercício de 2019 (https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=361655). 
2 Vide https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1475536. 
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nomeadamente por se antecipar que os esforços de harmonização nesta área promovidos 

pelas instâncias Europeias possam ser incorporados nos procedimentos domésticos dos 

diversos Estado-Membros.”. 

6. A 6 de novembro de 2019, a Comissão Europeia publicou uma nota intitulada 

“Commission Notice on the calculation of the cost of capital for legacy infrastructure in the 

context of the Commission’s review of national notifications in the EU electronic 

communications sector“ com vista a promover a harmonização do cálculo da taxa de custo 

de capital para efeitos regulatórios no espaço comunitário e para o sector das 

comunicações eletrónicas. A Comissão Europeia refere que a partir de 1 de julho de 2020 

terá em consideração, na análise das notificações que sejam efetuadas pelas ARN 

relativas à taxa de custo de capital para efeitos regulatórios, as abordagens propostas 

para o cálculo da taxa de custo de capital elencadas na respetiva nota3. 

7. Conforme resulta do documento supramencionado, o Organismo de Reguladores 

Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) encontra-se atualmente a concretizar 

o cálculo do valor de alguns dos parâmetros utilizados no apuramento da taxa de custo 

de capital, em consonância com a metodologia delineada pela Comissão Europeia. 

8. À partida, a ANACOM apoia os esforços de harmonização entre Estados-Membros em 

matéria relacionada com o apuramento da taxa de custo de capital para efeitos 

regulatórios, reservando uma posição definitiva sobre a metodologia e os parâmetros para 

apuramento da taxa de capital para momento posterior à conclusão dos trabalhos do 

BEREC. 

9. Importa também salientar que o contexto de pandemia mundial relacionada com a doença 

COVID-19 e a situação de emergência nacional em Portugal e em vários países europeus 

afeta o normal funcionamento das instituições e das empresas, condicionando as 

respetivas atividades. 

10. Face ao que antecede, o Conselho de Administração da ANACOM ao abrigo do disposto 

do artigo 26.º, n.º 1, alínea q), dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

39/2015, de 16 de março, decide suspender os trabalhos com vista à definição da taxa de 

                                                           
3 Vide https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-publishes-notice-calculation-cost-capital-
legacy-infrastructure. 
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custo de capital para efeitos regulatórios a considerar no sistema de contabilidade analítica 

da MEO de 2020, até que sejam divulgados os resultados do trabalho encetado nesta 

matéria pela Comissão Europeia e pelo Organismo de Reguladores Europeus das 

Comunicações Eletrónicas, sem prejuízo de a ANACOM poder reavaliar esta situação 

a partir de 30 de junho de 2020 

17.04.2020 




