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I. Introdução 

 

No presente documento apresentam-se os comentários da OPTIMUS – Comunicações S.A., 

doravante OPTIMUS, ao sentido provável de decisão do ICP – ANACOM relativo à revisão do 

cálculo da taxa de custo de capital da PT Comunicações, S.A (doravante PTC) aplicável aos 

anos de 2010 e 2011.   

 

A definição do custo de capital da PTC constitui um elemento de relevo na implementação da 

obrigação de orientação para os custos no âmbito da fixação dos preços dos serviços 

grossistas disponibilizados por aquela entidade por força da sua posição significativa em 

diversos mercados dos serviços de comunicações. 

 

Tal como referido no âmbito dos comentários da Optimus ao sentido provável de decisão de 

Dezembro de 2009 relativo à definição da metodologia de cálculo da taxa de custo de capital 

da PTC aplicável ao triénio 2009-2011, a definição deste custo deverá seguir princípios 

económico-financeiros claros e rigorosos no sentido de evitar distorções de concorrência no 

mercado e garantir a defesa do interesse dos utilizadores dos serviços e dos cidadãos em 

geral.  

 

Quanto à metodologia definida pelo ICP – ANACOM em 2010, a OPTIMUS manifestou o seu 

desacordo relativamente a dois aspectos: (i) o recurso à taxa WACC na sua variante antes de 

impostos (pre-tax) e (ii) o ajustamento da taxa através de um glide path. 

 

Quanto ao primeiro ponto, embora tenha manifestado a sua discordância nos comentários 

apresentados em Dezembro de 2009, a OPTIMUS regista os argumentos do ICP – ANACOM 

em favor da opção tomada. No que respeita à fixação de um glide-path, a OPTIMUS reforça o 

entendimento de que a existência de tal mecanismo é contrária ao princípio de orientação para 

os custos e não contribui para a diminuição da imprevisibilidade associada ao cálculo do custo 

do capital da PTC, tal como, de resto, o presente sentido provável de decisão torna evidente 

como se demonstrará nos comentários que se seguem.  

 

Assim, reitera-se o entendimento da Optimus de que o ajustamento da taxa de custo de capital 

do operador sujeito a obrigações de orientação para os custos deveria ser imediata.  

 



Comentários da Optimus ao SPD relativo à revisão do cálculo da taxa de custo de capital da PTC (2010-2011) 

 

25 de Maio de 2011     3 

 

 

 

II. Comentários  

 

 

A. Revisão para 2010 e utilização de um glide-path para atingir valor objectivo 

 

Na medida em que a alteração dos parâmetros subjacentes ao apuramento do valor da taxa de 

custo de capital se alteraram de modo a ter um impacto igual ou superior ao mínimo 

estabelecido pelo ICP – ANACOM para revisão do valor objectivo conforme definido na 

deliberação de 10 de Fevereiro de 2010 previamente mencionada, a Optimus concorda com a 

necessidade de revisão do valor fixado.  

 

Em concreto, de acordo com os cálculos produzidos pela PTC e ICP-ANACOM, os parâmetros 

actuais implicam que a taxa de custo do capital da PTC em 2010 será de 10.97%, o que 

representa um desvio superior a 0.5% ao valor previamente definido. Deste modo, tal como 

referido, estão reunidas as condições para a revisão da taxa aplicável.  

 

Porém, não podemos deixar de referir que, apesar da revisão dos parâmetros de cálculo num 

contexto mais exigente do ponto de vista das condições de financiamento, se conclui que a 

taxa efectiva que deveria ser aplicada em 2010 (10.97%) é inferior à taxa que, por força da 

aplicação de um glide-path, o ICP – ANACOM definiu em Fevereiro de 2010 para vigorar em 

2010 (11,3%). Mantendo-se a proposta do ICP – ANACOM agora em apreço de manter um 

ajustamento via glide path a diferença entre o valor efectivo agora apurado para 2010 e aquele 

que será aplicado (11,6%) é ainda superior.  

A este propósito não podemos deixar de reiterar que a utilização de glide-paths consecutivos, 

poderá significar que nunca será aplicada a taxa efectiva (correcta) para o ano em questão. 

Esta conclusão é válida quer quando se registam descidas, quer quando se registem subidas 

da taxa de custo do capital.  

Tal desfasamento impede o cumprimento da obrigação de orientação para os custos de acordo 

com princípios económico-financeiros claros, transparentes e rigorosos e gera distorções 

concorrenciais que prejudicam o interesse dos utilizadores dos serviços e dos cidadãos em 

geral. 
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B. Revisão para 2011  

 

A OPTIMUS concorda com o entendimento do ICP-ANACOM de que considerações hipotéticas 

não devem ser tidas em conta no cálculo da taxa de custo de capital. Assim, para 2011 

também deverá ser utilizada a taxa calculada relativa ao ano de 2010, i.e., 10.97%. 

 

Quanto à possibilidade de revisão do valor em função de alterações substanciais, a Optimus 

concorda que assim seja, mas, no seguimento do exposto, deixa desde já expresso que tal 

ajustamento, a existir, deverá ser feito de forma imediata e não através da definição de um 

glide-path que perpetue o desfasamento entre a taxa efectiva apurada e a taxa realmente 

aplicada. 

 

 

 

III. Conclusão 

 

A OPTIMUS reitera a posição apresentada na resposta à consulta pública relativa à definição 

da metodologia de cálculo do custo de capital da PTC para o triénio 2009-2011: o ajustamento 

do custo de capital da PTC deve ser imediato. A Optimus continua a não perscrutar os 

benefícios e justificações para o ICP – ANACOM manter a opção de ajustamento através da 

definição de um glide-path. Aliás, como fica demonstrado pela presente revisão, a utilização 

daquele mecanismo resulta na recorrente utilização de taxas sem adesão à realidade e, nos 

anos em que foi aplicada a nova metodologia, sempre superiores às taxas efectivas apuradas. 

 

Consequentemente, a OPTIMUS discorda da revisão proposta pelo ICP-ANACOM no que 

concerne à utilização de taxas superiores às resultantes da aplicação da metodologia definida. 

Na opinião da OPTIMUS as taxas a aplicar devem ser as que resultam do cálculo efectuado 

anualmente: 10.28%, 10.97% e 10.97% para 2009, 2010 e 2011, respectivamente.  

 

 


