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1. Enquadramento 

A taxa de custo de capital traduz-se na taxa de retorno apropriada para compensar o custo 

de oportunidade do investimento.  

No contexto da regulação do mercado das comunicações eletrónicas procura-se com a 

determinação da taxa de custo de capital: (i) assegurar os corretos incentivos ao 

investimento; (ii) garantir que não existem distorções nos mercados, através de práticas 

discriminatórias e anti competitivas; (iii) eliminar possíveis barreiras à entrada de novos 

concorrentes; e, (iv) proteger os consumidores de preços excessivos, considerando-se 

essencial a definição de uma metodologia que permita apurar, sem quaisquer 

constrangimentos contabilísticos e/ou analíticos e de uma forma adequada, a taxa de custo 

de capital para remunerar os investimentos das empresas reguladas. 

A Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua 

redação atual, prevê, no n.º 2 do artigo 74.º, que ao impor as obrigações de amortização 

de custos e controlo de preços, incluindo a obrigação de orientação dos preços para os 

custos e a obrigação de adotar sistemas de contabilização de custos, a Autoridade 

Reguladora Nacional (ARN) deve ter em consideração o investimento realizado pelo 

operador, permitindo-lhe uma taxa razoável de rendibilidade sobre o capital investido, 

tendo em conta os riscos a ele associados.  

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), desde 20091, tem vindo a 

estabelecer a metodologia de cálculo da taxa de custo de capital da MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A., (adiante também designada como MEO), e a determinar 

a taxa de custo de capital a considerar por este operador no seu sistema de contabilidade 

analítica (SCA).  

                                                           

1  Deliberação da ANACOM de 28.06.2017, Deliberação da ANACOM de 15.09.2016, Deliberação da 
ANACOM de 17.12.2015, Deliberação da ANACOM de 23.05.2014, Deliberação da ANACOM de 
05.12.2013, Deliberação da ANACOM de 30.08.2012, Deliberação da ANACOM de 26.08.2011, 
Deliberação da ANACOM de 10.02.2010. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413470
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1395008
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1374688
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1374688
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1257892
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1183361
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1183361
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1136447
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1096059
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1010799
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Neste contexto, a ANACOM deliberou, em 31.01.2019, submeter o sentido provável de 

decisão (SPD) sobre a taxa de custo de capital da MEO – Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. (exercício de 2018) ao procedimento geral de consulta pública, ao abrigo 

do artigo 8.º da LCE e, ao procedimento de audiência prévia dos interessados, nos termos 

dos artigos 121.º e 122.º do Código do procedimento administrativo (CPA), tendo fixado, 

em ambos os casos, o prazo de 20 dias úteis para que os interessados se pronunciassem. 

2. Contributos recebidos 

No âmbito dos referidos procedimentos foram recebidos, dentro do prazo estabelecido, 

comentários de duas entidades: 

1. MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); e, 

2. Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone). 

A ANACOM disponibiliza no seu sítio na internet as respostas recebidas, salvaguardando 

qualquer informação de natureza confidencial que tenha sido identificada como tal. 

Neste relatório é apresentada uma síntese das respostas recebidas no âmbito dos 

procedimentos acima mencionados, bem como a apreciação efetuada por esta Autoridade, 

não dispensando a leitura, quer do documento de consulta pública, quer dos contributos 

recebidos. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão final sobre a taxa de custo de 

capital da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (exercício de 2018). 

3. Apreciação na generalidade 

A MEO, previamente à análise da metodologia, parâmetros e pressupostos do cálculo da 

taxa de custo de capital a aplicar no seu SCA, no ano de 2018, salienta que o SPD relativo 

a este tema foi lançado em 05.02.2019, ultrapassando largamente os prazos determinados 

por anteriores deliberações da ANACOM no sentido de a atualização da taxa de custo de 

capital, aplicável a cada exercício, ser realizada até ao final do 1º semestre do ano em 
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questão, o que a MEO considerava positivo por promover a previsibilidade regulatória e a 

transparência nos mercados. 

Neste sentido, a MEO entende que o procedimento atempado definido pela ANACOM para 

revisão da taxa de custo de capital foi desvirtuado pela própria ANACOM, colocando 

totalmente em causa os objetivos que estiveram na base da sua definição. 

A MEO faz ainda notar que a taxa de custo de capital é um elemento necessário ao cálculo 

dos resultados do seu SCA, e atendendo a que o seu apuramento, conforme determinado 

pelo regulador, deve estar concluído até 30 de junho do ano subsequente ao exercício em 

estudo, a decisão final sobre a taxa aplicável ao ano de 2018 apenas será conhecida já no 

decorrer dos trabalhos de apuramento do SCA, o que exigirá o reprocessamento de 

diversas etapas, exigindo um esforço adicional que poderá colocar em causa o 

cumprimento da data de divulgação dos resultados.   

Por conseguinte a MEO recomenda que a ANACOM de futuro realize todos os esforços 

para cumprir com o prazo por ela definido para atualização da taxa de custo de capital da 

MEO, referindo ainda não entender a razão pela qual, e encontrando-se a definição da taxa 

de custo de capital da MEO baseada num relatório dos consultores Mazars & Associados, 

SROC, S.A. (Mazars) datado de janeiro de 2019, não foram utilizados dados mais recentes, 

do próprio ano de 2018, sendo seu entendimento que o cálculo da taxa de custo de capital, 

à posteriori, com dados do próprio ano seria mais aderente à realidade do ano em causa. 

A Vodafone congratula a ANACOM pela promoção do SPD sobre a taxa de custo de capital 

a considerar pela MEO no seu SCA, concordando com a tendência de revisão em baixa da 

taxa de custo de capital aplicável à MEO, o que no seu entender reflete de forma mais 

adequada o atual contexto macroeconómico mais favorável ao investimento (traduzido por 

um menor risco da dívida soberana), com também representa um contributo importante no 

processo de revisão dos preços das ofertas de referência da MEO, as quais entende serem 

determinantes para o fomento da instalação de redes de nova geração, em especial, a 

Oferta de Referência de Acesso a Condutas (ORAC) e a Oferta de referência de Acesso a 

Postes (ORAP). 
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A Vodafone considera ainda que existe fundamento para uma descida mais acentuada, 

que aconteceria se a ANACOM tivesse enveredado pelas correções de abordagem 

metodológica que a Vodafone partilhou nos seus comentários aquando do SPD sobre a 

taxa de custo de capital da MEO, aplicável ao exercício de 2016. 

Neste sentido, a Vodafone reitera as posições então manifestadas em particular no que 

se refere ao cálculo do beta, do gearing, do prémio de risco e do prémio de dívida.    

Relativamente aos comentários da Vodafone sobre os pontos mencionados no parágrafo 

anterior, bem como sobre a taxa de imposto, estes serão analisados mais abaixo neste 

relatório e nos capítulos a estes respeitantes.    

Entendimento da ANACOM 

A MEO salienta que o lançamento do SPD relativo à taxa de custo de capital a aplicar 

no seu SCA, no ano de 2018, ultrapassou largamente os prazos determinados por 

anteriores determinações da ANACOM, o que considera colocar em causa os objetivos 

que estiveram na base da definição dos referidos prazos.   

A este respeito, a ANACOM entende ser essencial a existência de um procedimento 

atempado de revisão da taxa de custo de capital da MEO por forma a promover a 

previsibilidade regulatória e a transparência nos mercados, considerando desta forma 

fundamental a manutenção da sua atualização até ao final do 1º semestre do ano em 

questão.   

Não obstante a ANACOM reconhecer não ter conseguido concretizar o SPD relativo à 

taxa de custo de capital a considerar pela MEO no exercício de 2018, no prazo definido 

em anteriores deliberações, esta Autoridade procurará envidar os esforços necessários 

no sentido do cumprimento futuro dos prazos estabelecidos, ou a estabelecer.     

Adicionalmente, quanto à necessidade do apuramento dos resultados do SCA estar 

concluído até 30 de junho do ano subsequente ao exercício em estudo a ANACOM 

reconhece a necessidade de a MEO poder ter que reprocessar algumas etapas do seu 
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SCA, em particular a imputação do custo de capital aos diversos produtos e/ou serviços 

do modelo de custeio. Neste sentido, entende a ANACOM conceder, a título excecional, 

e apenas relativamente aos resultados de 2018 do SCA da MEO, o prolongamento deste 

prazo, pelo que estes deverão ser remetidos à ANACOM até ao dia 31 de julho de 2019, 

devendo a respetiva informação complementar ser remetida até ao dia 31 de agosto de 

2019.  

Por último, a respeito da possibilidade de utilização de informação mais recente (2018), 

referida pela MEO, importa considerar que a metodologia definida para o cálculo da taxa 

de custo de capital da MEO tem como base o apuramento dos vários parâmetros com 

base em valores históricos para um período de tempo, prévia e claramente identificado, 

que culmina no exercício anterior ao ano em causa. Acresce ainda referir que, embora 

para alguns parâmetros fosse possível a utilização de dados de 2018, o mesmo não é 

verdade por exemplo para o beta e o gearing, o que se traduziria numa incoerência 

quanto aos períodos considerados para diferentes parâmetros.  

A Vodafone, nos seus comentários gerais menciona existir fundamento para uma 

descida mais acentuada da taxa de custo de capital caso a ANACOM tivesse enveredado 

pelas correções de abordagem metodológica enviadas por este operador aquando do 

SPD sobre a taxa de custo de capital da MEO aplicável ao exercício de 2016, posições 

essas que reitera no presente SPD e que aborda nos capítulos específicos. 

Por conseguinte a ANACOM analisará os comentários da Vodafone nos capítulos 

específicos a que estes respeitam.   

4. Apreciação na especialidade 

4.1. Metodologia 

A MEO refere, à semelhança dos seus comentários em anteriores consultas sobre o custo 

de capital, estar de acordo com a adoção da metodologia do Custo Médio Ponderado de 
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Capital (CMPC), na variante antes de imposto e da metodologia capital asset pricing money 

(CAPM) para cálculo da taxa de custo de capital próprio.   

Adicionalmente a MEO reitera o facto de considerar que parte integrante e fundamental da 

metodologia de cálculo da taxa de custo de capital é a definição, também à priori, de um 

mecanismo de revisão do cálculo dos parâmetros da taxa de custo de capital, 

nomeadamente dos que são baseados em benchmarkings, contribuindo assim para a 

previsibilidade regulatória.   

A Vodafone não efetuou comentários específicos sobre a metodologia apresentada no 

SPD para cálculo da taxa de custo de capital aplicável no SCA da MEO. 

Entendimento da ANACOM 

Tendo em consideração os contributos recebidos, a ANACOM decidiu manter o seu 

entendimento inicial quanto à metodologia proposta no SPD para a determinação do 

custo de capital da MEO a aplicar no exercício de 2018, a qual inclui um mecanismo de 

revisão do cálculo dos parâmetros da taxa de custo de capital até ao final do 1º semestre 

do ano em causa. 

4.2. Metodologia de cálculo dos parâmetros 

4.2.1. Custo do capital próprio (Ke) 

4.2.1.1. Taxa de juro sem risco (Rf) 

A MEO refere manter a sua posição sobre os critérios e metodologias para atualização de 

cada um dos parâmetros, remetendo para os seus comentários ao SPD relativo à taxa de 

custo de capital aplicável a 2016, nos quais manifestava a sua concordância com a 

metodologia proposta pela ANACOM para cálculo da taxa de juro sem risco. 

A Vodafone não efetuou quaisquer comentários relativos à taxa de juro sem risco. 
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Entendimento da ANACOM 

Tendo em consideração os comentários recebidos quanto ao cálculo da taxa de juro sem 

risco (Rf) a considerar no apuramento da taxa de custo de capital a aplicar pela MEO no 

seu SCA, no exercício de 2018, a ANACOM decidiu manter o seu entendimento inicial. 

Neste sentido, a taxa de juro sem risco deve ser apurada com base na média das taxas 

implícitas (yields) das obrigações de tesouro portuguesas, com maturidade a 10 anos 

(série histórica, com base nas observações mensais dos dois anos anteriores ao ano da 

decisão – fonte: Banco Central Europeu).  

Tendo em consideração o cálculo realizado pela Mazars em função da metodologia 

acima descrita, cujo detalhe pode ser consultado em anexo ao documento de Decisão, 

a ANACOM considera que o valor a utilizar relativamente à taxa de juro sem risco, para 

o exercício de 2018, deverá ser de 3,11% 

4.2.1.2. Beta (β) 

A MEO refere manter a sua posição sobre os critérios e metodologias para atualização de 

cada um dos parâmetros, remetendo para os seus comentários a decisões anteriores sobre 

a taxa de custo de capital, sendo seu entendimento de que deveria ser utilizada a fórmula 

de Hamada em detrimento da fórmula de Harris and Pringle, no que respeita à 

realavancagem do β, na medida em que esta (fórmula de Hamada) tem em consideração 

o efeito de imposto na estrutura de capitais. 

A Vodafone refere que a utilização da mediana, em vez da média, no cálculo do beta 

apurado com base nas empresas comparáveis permitiria reduzir o enviesamento 

provocado por outliers presentes na amostra de peers. 
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Entendimento da ANACOM 

A respeito dos comentários da MEO importa salientar que, e não obstante a fórmula de 

Hamada contemplar a inclusão do efeito fiscal, não evita as variações decorrentes de 

sistemas fiscais distintos entre os vários países, que podem resultar em variações muito 

significativas, tornando assim os valores menos comparáveis entre si. Adicionalmente, a 

fórmula de Hamada assume como hipótese que: (i) a taxa de imposto será conhecida e 

constante; (ii) a estrutura de capital será constante; e, (iii) o serviço de dívida não será 

alterado no futuro conhecido. 

Neste sentido, não se encontrando a fórmula Harris and Pringle influenciada por 

sistemas fiscais distintos, a sua utilização resultará em valores mais comparáveis e 

assentes num número mais reduzido de hipóteses, razão pela qual entende a ANACOM 

que deve manter a utilização da fórmula Harris and Pringle por considerar que se traduz 

numa formula de cálculo mais robusta, em particular tendo em consideração as 

especificidades do sistema fiscal português no qual, atualmente, parte da taxa de 

imposto é incerta e calculada de forma progressiva em função dos resultados da 

empresa. 

Quanto ao comentário da Vodafone relativo ao uso da mediana para determinação do β, 

em detrimento da média, importa salientar que a amostra considerada não se trata de 

uma amostra aleatória, mas sim de uma seleção de entidades comparáveis com a MEO 

tendo em conta parâmetros como: (i) rendimento per capita; (ii) produtos/linhas de 

serviços; (iii) posição no mercado; (iv) taxa de crescimento; e, (v) valor de negócio.  

Neste sentido, não se tratando de uma amostra aleatória, mas sim de uma seleção de 

empresas comparáveis, perde relevância a utilização da mediana na harmonização do 

efeito de eventuais outliers que pudessem surgir numa amostra aleatória, sobre a qual 

não existisse controlo, o que não se verifica com a utilização de uma amostra de 

empresas comparáveis, à luz dos critérios definidos.   
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Neste sentido, a ANACOM entende que não deverão ser excluídas entidades por via do 

recurso à mediana, tendo em conta que a amostra considerada é relativamente 

homogénea, mantendo assim o seu entendimento inicial quanto à utilização da média.  

Por conseguinte, entende a ANACOM manter o seu entendimento inicial quanto à 

metodologia de apuramento do β, pelo que, tendo em consideração o cálculo realizado 

pela Mazars, em função da metodologia acima descrita, a ANACOM considera que o 

valor a utilizar relativamente ao β, para o exercício de 2018, deverá ser de 0,804. 

4.2.1.3. Prémio de risco (Rm – Rf) 

A MEO refere manter a sua posição sobre os critérios e metodologias para atualização de 

cada um dos parâmetros, remetendo para os seus comentários a decisões anteriores sobre 

a taxa de custo de capital, nos quais não expressava uma discordância sobre as fontes de 

informação utilizadas, referindo necessitar de mais informação para avaliar de forma 

adequada o cálculo do prémio de risco.  

A Vodafone refere que a utilização da taxa “Portuguese market risk premium”, da base de 

dados de Aswath Damodaran, em conjugação com a taxa das obrigações do tesouro 

português (na taxa de juro sem risco), duplica o efeito do “prémio de risco país”, 

penalizando desta forma a taxa de custo de capital apurada no SPD. 

Entendimento da ANACOM 

A respeito dos comentários da MEO e da Vodafone, a ANACOM salienta que o cálculo 

do prémio de risco tendo por base as três fontes consideradas (Aswath Damodaran, 

Pablo Fernandez e Dimson, Marsh & Staunton - DMS) permite estabilizar/atenuar 

eventuais diferenças mais vincadas que possam estar presentes numa abordagem em 

particular, salientando que as séries longas da DMS, atualizadas periodicamente, 

conferem estabilidade e robustez à metodologia utilizada, contrapondo dados históricos 
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a abordagens mais teóricas (Aswath Damodaran) e a abordagens mais práticas (Pablo 

Fernandez).  

Neste sentido, considera a ANACOM que deve manter o seu entendimento inicial quanto 

à metodologia para cálculo do prémio de risco, metodologia essa sem alterações face à 

metodologia em vigor, pelo que considera que, e tendo em consideração os cálculos 

efetuados pela Mazars, o prémio de risco, para o exercício de 2018, deverá ser de 

6,22%. 

4.2.2. Custo do capital alheio (Kd) 

4.2.2.1. Prémio de dívida 

A MEO refere manter a sua posição sobre os critérios e metodologias para atualização de 

cada um dos parâmetros, remetendo para os seus comentários ao SPD relativo à taxa de 

custo de capital aplicável a 2016, nos quais considera que a utilização de benchmarking 

deve ser realizada com recurso a valores de empresas que sejam diretamente comparáveis 

com a estrutura de negócios e envolvente de mercado onde a MEO se insere, ao nível da 

oferta, posição de mercado, taxa de crescimento e condições macroeconómicas 

envolventes.  

A Vodafone, relativamente ao prémio de dívida, reitera os comentários efetuados aquando 

do SPD sobre a taxa de custo de capital da MEO aplicável ao exercício de 2016 sobre a 

necessidade de adequação do cabaz de peers utilizado no cálculo a empresas 

efetivamente comparáveis, sendo que a essa mesma data o seu entendimento sobre a 

metodologia a utilizar era: 

(i) Peers com ratings de BBB+ a BBB-, à semelhança do intervalo de ratings 

proposto pela ANACOM no SPD; 

(ii) Maturidades de 6 a 15 anos; 

(iii) Emissões de dívida nos três anos anteriores ao período da decisão; e, 
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(iv) Emissões em euros.   

Entendimento da ANACOM 

Relativamente ao comentário da MEO importa salientar que, em 2016, e como 

consequência de uma cada vez menor utilização de Credit Default Swaps por empresas 

comparáveis, a metodologia para cálculo do prémio de dívida foi alterada, passando este 

a ser determinado com recurso à base de dados Bloomberg Value Curve considerando 

a curva “EUR Europe Communications BBB+, BBB, BBB- BVAL Yield Curve 10Y 

(BVSC0007)”, na medida em que se entendeu que esta se revelava como mais 

adequada atendendo a que refletia a situação das empresas de telecomunicações 

europeias com rating entre BBB+ e BBB-, correspondentes, na sua maioria, aos ratings 

das empresas comparáveis utilizadas para efeito de benchmark na determinação do 

gearing e do beta.  

A respeito do comentário da Vodafone, a cada vez menor utilização de Credit Default 

Swaps de empresas comparáveis teria como consequência uma diminuição significativa 

da quantidade de dados a utilizar no cálculo do prémio de dívida, levando a que este 

pudesse estar mais sujeito a enviesamentos que não traduzissem a realidade de forma 

adequada, razão pela qual a ANACOM entende que a manutenção da metodologia 

atualmente em vigor permitirá uma maior estabilidade temporal no apuramento deste 

parâmetro. 

Neste sentido, e atendendo ao cálculo realizado pela Mazars, tendo por base a 

metodologia em vigor, a ANACOM considera que o valor a utilizar relativamente ao 

prémio de dívida, para o exercício de 2018, deverá ser de 1,363%. 

4.2.2.2. Taxa de imposto 

A MEO refere que, no âmbito da definição da metodologia de cálculo da taxa de custo de 

capital da PT Comunicações, S.A. (PTC), aplicável ao triénio 2009-2011, a ANACOM 

definiu que a taxa de custo de capital deveria ter em consideração a taxa de imposto 
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nominal uma vez que apresentaria uma volatilidade significativamente inferior à taxa efetiva 

de imposto, bem como o seu apuramento ser menos complexo e facilmente observável.   

Adicionalmente a MEO salienta que a taxa de imposto que tem vindo a ser utilizada, na 

sequência das anteriores decisões da ANACOM resulta da soma de três componentes 

(taxa base, taxa de derrama estadual e taxa de derrama municipal), parâmetros estes que, 

tal como definido pela ANACOM, são variáveis exógenas à atividade e aos resultados 

operacionais e financeiros da empresa e que a definição da taxa de imposto a aplicar na 

taxa de custo de capital de 2018, em específico na definição da taxa de derrama estadual, 

proposta pela ANACOM, vem adicionar como nova variável o lucro tributável da MEO ao 

longo dos três anos precedentes ao período em análise.  

A este respeito, a MEO entende que a alteração proposta leva a que a taxa de imposto 

deixe de ser uma variável exógena, passando a ter em consideração os lucros tributáveis 

da MEO, aproximando-se assim duma taxa efetiva, originando flutuações anuais com 

potencial impacto ao nível da previsibilidade regulatória a que se agrava o facto de ter sido 

comunicada às partes interessadas muito após os prazos estabelecidos para este efeito. 

A MEO salienta ainda que, não obstante o SCA se tratar de um modelo de custeio a custos 

históricos, tal não significa que as variáveis de cálculo sejam suportadas em séries 

cronológicas anteriores ao ano em estudo. A MEO refere assim que a taxa de custo de 

capital de 2018 deve remunerar a atividade da empresa durante esse ano, e não com base 

nos valores de anos anteriores o que, no seu entendimento, acontecerá com a alteração 

proposta pela ANACOM para a taxa de imposto. 

 Adicionalmente, a MEO entende que sendo a taxa de imposto determinada à priori, ou 

seja, desconhecendo-se o valor real dos lucros tributáveis do ano em causa, terá 

obrigatoriamente de ser aplicado o valor nominal da taxa de derrama estadual de 7%, caso 

contrário, é seu entendimento que o assumir de uma realidade ocorrida em anos passados 

e que não se venha a verificar no ano em causa originará um custo para a MEO, pelo qual 

não será ressarcida. 
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Por último a MEO refere ainda que o lucro tributável de uma organização inclui uma série 

de ajustamentos que podem não decorrer diretamente dos resultados operacionais da 

organização, não devendo dessa forma enviesar o cálculo dos custos dos diversos 

produtos e serviços apurados no âmbito do SCA.   

A Vodafone, e no que se refere especificamente à taxa de imposto considerada no SPD 

não se opõe à abordagem adotada pelo Regulador, nomeadamente no que se refere à 

consideração da 0% de taxa de derrama estadual decorrente da inexistência de lucros 

tributáveis da MEO em sede de IRC nos últimos três anos.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM, conforme mencionado pela MEO, definiu a utilização da taxa nominal de 

imposto na determinação da taxa de custo de capital, por considerar que, 

comparativamente à taxa efetiva, a taxa nominal de imposto apresenta uma menor 

volatilidade (ao não estar sujeita a impactos decorrentes de decisões de gestão), é 

facilmente observável e o seu apuramento é menos complexo.   

Neste sentido, importa salientar que aquando da decisão da ANACOM de utilizar a taxa 

nominal de imposto no cálculo da taxa de custo de capital esta tinha apenas como 

referência a taxa base de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) e a 

taxa de derrama municipal, não incluindo a taxa de derrama estadual que veio a ser 

introduzida por alterações legislativas posteriores e que veio introduzir alguma 

progressividade no apuramento da taxa de imposto em função do lucro tributável da 

empresa.   

A ANACOM, contrariamente ao que a MEO afirma, não vem “adicionar uma nova 

variável”, mas sim definir como calcular a taxa de derrama estadual (uma das 

componentes da taxa nominal de imposto), a qual é apurada de forma progressiva, não 

porque a ANACOM o determina, mas sim porque tal progressividade está plasmada na 

legislação em vigor.  
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Neste contexto, e não se encontrando disponíveis os lucros tributáveis da MEO, 

referentes a 2018, que permitam o cálculo da taxa de derrama estadual a considerar, é 

necessário estimar o seu valor, pelo que a ANACOM entende que a média dos lucros 

tributáveis do triénio anterior ao ano em causa corresponderá a uma proxy adequada, 

tendo em conta que a atividade da MEO (e consequentemente as suas demonstrações 

financeiras) é exercida numa lógica de continuidade.  

Por conseguinte, e não se antevendo a existência de disrupções de tal forma 

significativas no exercício em causa que alterem de forma incongruente os resultados 

da MEO, entende esta Autoridade que os lucros tributáveis do triénio anterior ao ano em 

causa (2018) constituem assim uma proxy adequada para determinar a taxa de derrama 

estadual a utilizar na taxa de custo de capital aplicar pela MEO em 2018.        

A respeito do comentário da MEO de que, não obstante o SCA se tratar de um modelo 

de custeio a custos históricos, tal não significa que as variáveis de cálculo sejam 

suportadas em séries cronológicas anteriores ao ano em estudo, importa salientar que, 

e tratando-se de uma metodologia de cálculo da taxa de custo de capital à priori, os 

parâmetros para os quais não existem valores para o ano em causa são determinados 

com o recurso a séries cronológicas anteriores ao ano em estudo, como sejam: (i) a taxa 

de juro sem risco; (ii) o beta; (iii) o prémio de risco; (iv) o prémio de dívida; e, (v) o gearing, 

pelo que a adoção do mesmo critério na determinação da taxa de derrama estadual não 

resultará numa inconsistência metodológica.  

Acresce ainda referir que a metodologia agora definida, quanto ao apuramento da taxa 

de derrama estadual, não aumentará significativamente a complexidade inerente ao seu 

cálculo, sendo facilmente observável, o que permitirá garantir a estabilidade regulatória 

associada à adoção de uma taxa de imposto nominal, e aproximando-se da 

progressividade inerente à taxa de derrama estadual, a qual não é imposta pela 

ANACOM, mas está plasmada na legislação fiscal.  

Por último, e não obstante a ANACOM reconhecer eventuais subavaliações da taxa de 

imposto que possam ocorrer num determinado exercício, estas podem ser compensadas 
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por eventuais sobreavaliações em exercícios seguintes, à semelhança do que se 

verificou nos últimos exercícios onde a taxa de derrama estadual utilizada foi claramente 

superior à real em função dos lucros tributáveis da MEO, admitindo a ANACOM a este 

respeito que as subvalorizações e/ou sobrevalorizações tendem a compensar-se no 

longo prazo.   

Neste sentido, a ANACOM entende manter o seu entendimento inicial relativamente ao 

cálculo da taxa de imposto, em particular no que respeita ao apuramento da taxa de 

derrama estadual, pelo que entende que a taxa de imposto, a considerar no apuramento 

da taxa de custo de capital, aplicável ao exercício de 2018, deverá ser de 22,50%, 

conforme o cálculo efetuado pela Mazars. 

4.2.3. Gearing 

A MEO refere manter a sua posição sobre os critérios e metodologias para atualização de 

cada um dos parâmetros, remetendo para os seus comentários ao SPD relativo à taxa de 

custo de capital aplicável a 2016, nos quais concorda com a metodologia proposta para a 

determinação do gearing a utilizar no cálculo da taxa de custo de capital. 

A Vodafone, à semelhança do comentário efetuado para o beta, refere que a utilização da 

mediana, em vez da média dos valores considerados das empresas comparáveis permitiria 

reduzir o enviesamento provocado por outliers presentes na amostra de peers. 

Entendimento da ANACOM 

A respeito do comentário da Vodafone acerca da utilização da mediana no apuramento 

do gearing, e tendo em consideração o exposto acima sobre a mesma utilização da 

mediana no cálculo do β, a ANACOM considera manterem-se os mesmos argumentos 

salientados no que respeita ao gearing, pelo que sustenta o seu entendimento inicial de 

que este parâmetro continue a ser apurado com base na média dos valores observados 

na amostra de empresas comparáveis.   
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Neste sentido, e tendo em consideração o cálculo realizado pela Mazars, a ANACOM 

considera que deverá ser utilizado um gearing de 40,05%. 

4.3. Base de remuneração do custo de capital  

A MEO, no que respeita à base de remuneração do custo de capital remete para os 

comentários já realizados em anteriores consultas sobre a taxa de custo de capital, 

reiterando que para além das rubricas de imobilizado e de investimentos financeiros, o 

capital investido de qualquer empresa é também composto pela diferença entre o ativo e o 

passivo de curto prazo (fundo de maneio), sendo seu entendimento que não considerar 

esta realidade resulta na não remuneração da totalidade dos capitais investidos pelos 

acionistas da empresa, facto este que deveria estar subjacente ao cálculo do custo de 

capital. 

Adicionalmente, a MEO refere que a consideração no SCA de custos financeiros de 

capitais não considerados na base de custo de capital não mitiga este efeito, dada a 

diferença de taxas existentes entre o custo de capital alheio e o custo do capital próprio.    

A Vodafone não efetuou quaisquer comentários relativos à base de remuneração do custo 

de capital. 

Entendimento da ANACOM 

A respeito do comentário da MEO de que o fundo de maneio (diferença entre o ativo e o 

passivo de curto prazo) deve ser considerado nos capitais investidos a remunerar pela 

aplicação da taxa de custo de capital, importa salientar que esta visa remunerar os 

capitais investidos de médio e longo prazo.  

Note-se, a este respeito, que as melhores práticas de gestão estabelecem uma 

adequada relação de prazos entre ativos e passivos, ou seja, os ativos de médio e longo 
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prazo devem ser financiados por passivos de médio e de longo prazo, enquanto que os 

ativos de curto prazo devem assim ser financiados pelos passivos de curto prazo. 

Por conseguinte, e visando a taxa de custo de capital remunerar os investimentos 

(ativos) de médio e longo prazo, a base de remuneração do custo de capital deve apenas 

incluir os capitais investidos (próprios e/ou alheios) de médio e longo prazo, razão pela 

qual não deverá incluir o fundo de maneio atendendo a que este representa a diferença 

entre ativos e passivos de curto prazo, devendo desta forma ser financiados por passivos 

de curto prazo.  

Acresce ainda dizer que os encargos incorridos (juros) com o financiamento do fundo de 

maneio, destinado a financiar a atividade corrente e operacional da MEO, são aceites, e 

estão incluídos no total de gastos do SCA, pelo que os mesmos são recuperados via 

preço dos diferentes produtos e/ou serviços do SCA.  

A ANACOM entende assim manter o seu entendimento inicial quanto à base de 

remuneração a utilizar no cálculo do custo de capital da MEO, a qual deve corresponder 

ao ativo não corrente, nomeadamente as rúbricas de ativos tangíveis, ativos intangíveis 

e investimentos financeiros, excluindo-se os ativos detidos para venda, traduzindo-se 

numa remuneração mais direta do investimento concretizado pelo operador no âmbito 

da sua atividade operacional.  

Qualquer outro ativo que a MEO classifique como investimento e, que na sua ótica, deva 

ser remunerado, terá de ser remetido à ANACOM e, devidamente justificado, com vista 

à validação da bondade da sua inclusão na base de remuneração. 
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5. Conclusão 

Atendendo aos contributos recebidos, e com base nos entendimentos acima expostos em 

sede de audiência prévia, a ANACOM decidiu não efetuar quaisquer alterações 

relativamente ao seu sentido provável de decisão sobre a taxa de custo de capital da MEO 

– Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A (exercício de 2018). 

Adicionalmente, e reconhecendo a ANACOM que a data da decisão quanto à taxa de custo 

de capital a considerar pela MEO no seu SCA poderá implicar o reprocessamento de parte 

das etapas do processo de apuramento dos seus resultados relativamente ao exercício de 

2018, o que eventualmente poderia colocar em causa o cumprimento do seu envio a esta 

Autoridade até ao dia 30 de junho de 2019, entende assim a ANACOM conceder, a título 

excecional, e apenas relativamente aos resultados de 2018 do SCA da MEO, o 

prolongamento deste prazo, pelo que estes deverão ser remetidos à ANACOM até ao dia 

31 de julho de 2019, devendo a respetiva informação complementar ser remetida até ao 

dia 31 de agosto de 2019.  
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Anexo I: Lista de acrónimos e abreviaturas 
 
 

ARN  Autoridade reguladora nacional 

CAPM Capital asset pricing money 

CMPC Custo médio ponderado de capital  

CPA Código do procedimento administrativo 

DMS Dimson, Marsh & Staunton 

IRC Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 

LCE Lei das comunicações eletrónicas 

ORAC Oferta de referência de acesso a condutas 

ORAP Oferta de referência de acesso a postes 

SCA Sistema de contabilidade analítica 

SPD Sentido provável de decisão 
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Anexo II: Lista de operadores  

MEO MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.. 

PTC PT Comunicações, S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: Lista de outras entidades/organizações 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

Mazars Mazars & Associados, SROC, S.A. 

 


