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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, de uma forma adequada a taxa de custo de capital para remunerar os 

investimentos das empresas reguladas. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (doravante designada por “ANACOM”), tendo em 

consideração a comunicação1 CE 2019/C 375/01, de 6 de novembro de 2019, 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” (doravante designada por “comunicação da Comissão”), entendeu desde o 

exercício de 20202 seguir os preceitos da referida comunicação da Comissão, concordando 

com a Comissão Europeia (doravante designada por “CE”) que “tal desincentivará a distorção 

dos investimentos originada por incoerências nas abordagens das ARN ao longo do tempo e 

na União, que poderiam entravar gravemente o funcionamento do mercado único digital”. 

Entendeu-se, ainda, que a comunicação da Comissão visa promover a harmonização do 

cálculo da taxa de custo de capital para efeitos regulatórios no espaço comunitário e para o 

sector das comunicações eletrónicas. 

Neste contexto, os valores dos parâmetros considerados no cálculo do Weighted Average 

Cost of Capital3 (doravante designado por “WACC”), serão calculados e publicados 

anualmente pela ANACOM, com base na metodologia constante da referida comunicação da 

Comissão. Note-se que a CE utilizará esses valores como referência para a análise de 

projetos de medidas notificados ao abrigo do atual artigo 32.º da Diretiva 2018/1972, de 11 

de dezembro de 2018 (anterior artigo 7.º da Diretiva Quadro). 

                                                 
1 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019XC1106%2801%29. 
2https://www.anacom.pt/streaming/DecisaoFinal11mar2021_WACC_MEO.pdf?contentId=1604180&field=ATTAC
HED_FILE  
3 Custo médio ponderado do capital (CMPC). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019XC1106%2801%29
https://www.anacom.pt/streaming/DecisaoFinal11mar2021_WACC_MEO.pdf?contentId=1604180&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/DecisaoFinal11mar2021_WACC_MEO.pdf?contentId=1604180&field=ATTACHED_FILE
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Salienta-se, ainda, que o parágrafo 71 do ponto 9.º da comunicação da Comissão4 refere 

explicitamente que na análise das notificações previstas no procedimento descrito no (então) 

artigo 7.º, a CE utilizará, em geral, a metodologia descrita nessa comunicação a partir de 1 

de julho de 2020.  

Adicionalmente, nos casos em que o trabalho das instâncias internacionais (CE e/ou BEREC) 

é omisso no detalhe da implementação da abordagem a prosseguir ou no cálculo dos 

parâmetros do WACC, a ANACOM entende que a melhor aproximação, nomeadamente por 

favorecer a certeza regulatória, será a manutenção da abordagem5 utilizada até a adoção da 

comunicação da Comissão no cálculo da taxa de custo de capital da MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A., (doravante designada por “MEO”). 

Neste contexto, após análise e ponderação da comunicação da Comissão e dos resultados 

do trabalho do BEREC acima referidos,  a ANACOM deliberou6, em 21 de outubro de 2021, 

submeter o sentido provável de decisão sobre a taxa de custo de capital da MEO – Serviços 

de Comunicações e Multimédia, S.A. (exercício de 2021) 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); 

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, 

                                                 
4 § 9.º : “Período de transição para a adoção da metodologia constante da presente comunicação”. 
5 A ANACOM estabeleceu em 2010 a metodologia de cálculo da taxa de custo de capital da MEO - Serviços de 
Comunicações e Multimédia, S.A., atualizada quando justificada e utilizada até 2019 para a determinação da taxa 
de custo de capital a considerar por este operador para efeitos regulatórios. Disponível no sítio na Internet 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1010799 
6 https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1709077 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1010799
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1709077
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não dispensando a leitura, quer do documento de consulta pública, quer dos contributos 

recebidos. De referir ainda que as apreciações apresentadas nas respostas e que não tenham 

ligação direta ao assunto relacionado com este relatório, serão, como sempre, analisadas em 

sede própria e em tempo oportuno. 

3. Apreciação na generalidade 

De acordo com a MEO a definição da metodologia e o apuramento dos parâmetros de cálculo 

da taxa de custo de capital aplicável ao Sistema de Contabilidade Analítica (SCA) da MEO 

no exercício de 2021, apresentados no SPD em análise, encontram-se em linha com as 

orientações da CE, na referida comunicação da Comissão. 

A MEO refere, ainda, que para a determinação da taxa de custo de capital a aplicar pelo SCA 

no apuramento dos resultados do exercício de 2021, a ANACOM teve em consideração os 

parâmetros calculados pelo BEREC e divulgados no seu relatório de junho de 2021. 

A MEO considera que deve ser atribuída à ARN margem para adequação dos parâmetros 

propostos, sendo esta margem fundamentada na promoção da completa remuneração de 

capitais perante a especificidade do respetivo mercado nacional. 

No tocante à resposta da Vodafone, esta congratula a ANACOM na promoção do presente 

SPD concernente à revisão da taxa de custo de capital a aplicar pela MEO para o exercício 

de 2021 no âmbito do SCA deste operador e, consequentemente, refletir um retorno 

adequado dos seus capitais investidos no apuramento dos preços orientados para os custos 

das diferentes ofertas de referência da MEO, ofertas estas que são críticas para a promoção 

do investimento dos operadores alternativos. Concorda ainda com a tendência de revisão em 

baixa da taxa de custo de capital aplicável à MEO proposta no SPD, refletindo, na sua opinião, 

de forma mais adequada o atual contexto macroeconómico. 

No entanto, a Vodafone refere que, apesar das descidas sucessivas da taxa de custo de 

capital aplicável a este operador decorrentes das diversas decisões da ANACOM sobre esta 

matéria, tais descidas não têm tido qualquer reflexo nos preços praticados nas diversas 

ofertas de referência da MEO, nomeadamente no concernente aos preços da oferta de 

referência de acesso a condutas (ORAC) e da oferta de referência de acesso a postes 

(ORAP), dado o carácter preponderante que estas ofertas assumem na instalação de redes 

de nova geração. A Vodafone recorda que as ofertas ORAC e ORAP não têm sido alvo, 

desde a sua origem, de revisões de preços. Na opinião da Vodafone, só assim será possível 

atender à própria expectativa manifestada pelo Regulador sobre o processo de revisão 
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da taxa de custo de capital e a concretização de todos os benefícios intrínsecos a tal 

decisão. 

Segundo a Vodafone, esta revisão de preços, amplamente solicitada pelos principais 

beneficiários em diferentes instâncias, é estrutural para a execução dos planos de 

investimento dos operadores alternativos nos anos vindouros e para a promoção de ofertas 

de retalho competitivas em todo o país, contribuindo ativamente para que Portugal atinja as 

metas europeias relativas à conetividade, designadamente as definidas para os diferentes 

Estados Membros para o ano de 2025 ou as mais recentemente anunciadas através da 

iniciativa “Década Digital da Europa: objetivos digitais para 2030 da Comissão Europeia”. 

Entendimento da ANACOM 

Quanto à posição da MEO sobre a salvaguardada da margem de atuação da ARN, releva-

se que no documento do BEREC existe, ainda que reduzida, a possibilidade de adaptar a 

metodologia proposta às especificidades nacionais, nomeadamente no que respeita à 

seleção das empresas a considerar no cálculo de alguns parâmetros. É também importante 

notar que uma vez que a abordagem proposta pela CE visa contribuir para a harmonização 

do cálculo da taxa de custo de capital para efeitos regulatórios no espaço comunitário e 

para o sector das comunicações eletrónicas, a latitude de atuação das Autoridades 

Reguladoras Nacionais, incluindo a ANACOM, tenderá a ser mais circunscrita 

comparativamente ao passado recente sob pena de se comprometer a desejada 

harmonização nesta área. 

Relativamente à posição da Vodafone sobre a revisão efetiva dos preços das diferentes 

ofertas de referência, tais como ORAC e ORAP, é entendimento da ANACOM que a 

discussão dessas matérias deverá ser efetuada no âmbito dos procedimentos de revisão 

das respetivas ofertas. Em qualquer caso, importa salientar que a evolução dos custos dos 

serviços não é determinada apenas pela evolução do custo de capital, havendo também 

diversos outros fatores a considerar, pelo que a redução da taxa de custo de capital não 

garante, por sí só, a redução dos preços dos produtos regulados. 

Adicionalmente, ainda que não seja este o âmbito próprio para se discutir este tema, sempre 

se pode adiantar que a revisão dos preços das ofertas grossistas objeto de regulação está 

considerado no plano de atividades da ANACOM e que, especificamente em relação à 

ORAC e ORAP, é expectável que esses processos possam estar concluidos brevemente. 
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4. Apreciação na especialidade 

4.1. Metodologia 

A MEO mantém o seu acordo em relação à adoção da metodologia CMPC, na variante antes 

de imposto, e da metodologia CAPM para cálculo da taxa de custo de capital próprio, tal como 

comunicado em anteriores consultas sobre a taxa de custo de capital. 

4.2. Metodologia de cálculo dos parâmetros 

De acordo com a posição da MEO, os parâmetros para cálculo da taxa de custo de capital a 

aplicar no SCA de 2021, apresentados pela ANACOM no SPD em análise, foram apurados 

em conformidade com as orientações da CE e as considerações definidas no relatório do 

BEREC sobre os parâmetros e respetivos limiares de aplicabilidade em 2021. 

Relativamente aos procedimentos seguidos na determinação da taxa de imposto, a MEO 

apresenta as seguintes considerações:  

− O apuramento da taxa de imposto a utilizar no cálculo da taxa de custo de capital de 

2021 segue a metodologia aplicada nos anos anteriores, de acordo com a qual a taxa 

de imposto é determinada pelo somatório das suas três componentes: a taxa de 

imposto IRC, a taxa de derrama estadual e a taxa de derrama municipal. 

− A taxa de derrama estadual é apurada em função do lucro tributável da MEO ao longo 

dos três anos precedentes ao período em análise. Como tal, a definição da derrama 

estadual dependerá sempre do encerramento das contas oficiais da MEO para o 

triénio invocado, dado que o lucro tributável só é conhecido após a conclusão desse 

evento. 

− A MEO recupera que nos seus comentários ao SPD sobre a taxa de custo de capital 

aplicável ao exercício de 2018, salvaguardou a possibilidade de no momento de 

determinação da taxa de imposto não ser ainda conhecida a totalidade da informação 

relativa ao lucro tributável, propondo que este constrangimento fosse colmatado pelo 

recurso ao valor nominal da derrama estadual. 

− Posteriormente, no momento da definição da taxa de custo de capital aplicável ao 

exercício de 2019, para efeitos do cálculo da derrama estadual a ANACOM esclareceu 

não dispor ainda do Relatório & Contas da MEO relativo ao exercício de 2018, pelo 

que “de acordo com a informação veiculada na imprensa” assumiu que “os resultados 
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gerados não deverão ser de monta a permitir a aplicação do patamar da derrama 

estadual pelo que foi assumido uma taxa de 0%” (cf. documento “Determinação da 

taxa de custo de capital da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. - 

aplicável ao exercício de 2019, 27 de junho de 2019”, elaborado pela MAZARS para 

a ANACOM). 

− Contudo, contrariamente à assunção tomada no momento da definição da taxa de 

custo de capital de 2019, no exercício de 2018 a MEO gerou derrama estadual, 

embora esta, como explicado acima, não tenha sido considerada no apuramento da 

taxa de imposto a incorporar no cálculo da taxa de custo de capital de 2019. 

− Por este facto, segundo a MEO a taxa de custo de capital definida como aplicável ao 

exercício de 2019 é inferior àquela que resultaria da valorização da taxa de derrama 

estadual em conformidade com a metodologia estabelecida na “Decisão final sobre a 

taxa de custo de capital da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

(exercício de 2018)” e após conhecidas as contas oficiais da MEO referentes ao 

exercício de 2018. Assim, no entender da MEO a taxa de custo de capital de 2019 

não assegurou a adequada e completa remuneração dos capitais investidos pela 

MEO. 

− Dada a subavaliação da derrama estadual utilizada para apuramento da taxa de 

imposto incorporada no cálculo da taxa de custo de capital aplicável ao exercício de 

2019, a MEO considera que devem também ser ponderadas medidas para 

minimização da insuficiência da remuneração de capitais no exercício de 2019. 

Neste contexto, a MEO propõe a possibilidade de o período histórico de derrama estadual a 

aplicar no cálculo da taxa de custo de capital de 2022 ser excecionalmente alargado para 

quatro anos, por forma a incluir o valor correspondente ao exercício de 2018. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente à possibilidade suscitada pela MEO de o período histórico de derrama 

estadual a aplicar no cálculo da taxa de custo de capital de 2022 ser excecionalmente 

alargado para quatro anos, por forma a incluir o valor correspondente ao exercício de 

2018, salienta-se que este aspecto está fora do âmbito do presente procedimento, que 

é referente à definição da taxa de custo de capital de 2021 e não de 2022. Aquando da 

definição da taxa de custo de capital da MEO referente ao ano de 2022, a ANACOM fará, 

como sempre faz, uma apreciação global da metodologia em vigor, podendo a MEO, em 
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sede desse procedimento, pronunciar-se sobre a mesma e apresentar toda a informação 

que considere relevante para o efeito.  

Sem prejuízo, recorda-se, por um lado, o referido no relatório do procedimento geral de 

consulta e do procedimento de audiência prévia dos interessados relativo ao SPD sobre 

a taxa de custo de capital da MEO aplicável ao exercício de 20187, em que então se 

salientou que “não obstante a ANACOM reconhecer eventuais subavaliações da taxa de 

imposto que possam ocorrer num determinado exercício, estas podem ser compensadas 

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”.  

Por outro lado, salienta-se que à data do SPD sobre a taxa de custo de capital de 2019 

e respetiva audiência de interessados que decorreu entre 10.07.2019 e 07.08.2019, a 

MEO já teria conhecimento do montante de impostos de 2018 em causa, como atesta a 

declaração do modelo 22 submetida à Autoridade Tributária em 19.06.2019, ou seja em 

data anterior ao referido período de audiência prévia, não tendo em sede de audiência 

prévia de interessados, ou logo após a notificação da decisão final sobre a taxa de custo 

de capital de 2019, a MEO colocado em causa o montante de impostos suportados a 

título de derrama estadual no exercício de 2018, para efeitos de cálculo da taxa de custo 

de capital a aplicar em 2019.  

 

5. Conclusão 

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

ANACOM entende não efetuar qualquer alteração ao SPD sobre a taxa de custo de capital 

da MEO, aplicável ao exercício de 2021, com exceção da referência à realização dos 

procedimentos de consulta pública e audiência de interessados. 

 

                                                 
7 Disponível em: 
https://www.anacom.pt/streaming/RelatConsultaWACC_MEO_2018.pdf?contentId=1470389&field=ATTACHED_
FILE 

https://www.anacom.pt/streaming/RelatConsultaWACC_MEO_2018.pdf?contentId=1470389&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/RelatConsultaWACC_MEO_2018.pdf?contentId=1470389&field=ATTACHED_FILE

