
  
  
  

 

Revisão da percentagem contributiva t2 para as comunicações eletrónicas em 2020 
para o valor de 0,8229%, calculada conforme exposto no seguinte quadro: 

 

Formula: t2 = (C-t1n1)/∑R2;  

C= Total de custos de regulação da atividade dos fornecedores de redes e serviços de 
comunicações eletrónicas, valor correspondente às taxas devidas à ANACOM no ano de 2020 =    
34 351 823 €; 

∑R0 = Valor dos rendimentos relevantes das entidades de escalão 0, no ano de 2019 = 2 428 787 
€; 

∑R1 = Valor total dos rendimentos relevantes das entidades do escalão 1, no ano de 2019 = 
16 937 372 €; 

∑R2 = Valor total dos rendimentos relevantes das entidades do escalão 2, no ano de 2019 = 
4 166 777 695 €; 

∑R = Valor dos rendimentos relevantes de todos os fornecedores de redes e serviços de 
comunicações eletrónicas no ano de 2019 = 4 186 143 855 €; 

T1 = Taxa a pagar pelas entidades do escalão 1 (rendimentos relevantes > 250 000 € <= 1 500 000 
€) = 2 500 €;  

n1 = Número de entidades do escalão 1 = 25; 

T1n1 = 2 500 € x 25 = 62 500 €;  

t2 = Taxa a pagar pelas entidades do escalão 2 (rendimentos relevantes >1 500 000 €) = (34 351 
823 € - 62 500 €) / 4 166 777 695 € = 0,8229%; 

Aplicando-se a taxa de 0,8229% aos rendimentos relevantes de cada operador do escalão 2, 
obtém-se o valor da taxa a liquidar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos  (s/provisões)

Provisões  para  processos  judicia is 11 470 612 € 12 002 532 €

Custos  (c/provisões) 33 819 903 € 34 351 823 €

∑R2 4 166 777 695 € 4 166 777 695 €

T1n1 62 500 € 62 500 €

Fórmula  de cá lculo t2 =  (33 819 903 € - 62 500 €) / 4 166 777 695 € (34 351 823 € - 62 500 €) / 4 166 777 695 €  

t2 = 0,8102% 0,8229%

Valor adicional a  liquidar aos prestadores 529 180,77 €

Quadro resumo do impacto da correção do valor dos custos de regulação de CE

2020

Correção em 2021

22 349 291 €

Anteriormente cons iderado


