
DECISÃO 

SOBRE 

a taxa de custo de capital dos CTT – Correios de Portugal, S.A. 

(exercício de 2019) 

ANACOM 

2019 



 

 

 

(página intencionalmente deixada em branco) 



 

1 

 

1. Enquadramento 

Por deliberação do Conselho de Administração de 02.11.20171, a ANACOM definiu a 

metodologia de cálculo da taxa de custo de capital dos CTT, aplicável aos exercícios de 

2018 e seguintes. 

O estabelecimento ex-ante de regras transparentes na determinação da taxa de custo de 

capital contribui para um ambiente previsível no qual os agentes se podem adaptar, 

antecipando e gerindo de forma mais eficaz as suas expetativas. Acresce ainda que ao 

serem fixadas regras ex-ante reduz-se a necessidade de investigações posteriores, 

normalmente complexas, morosas e potencialmente objeto de disputa. 

Neste contexto e no sentido de determinar a taxa de custo de capital a utilizar pelos CTT 

no seu SCA, aplicável ao exercício de 2019, e que traduza de forma adequada a obtenção 

de um lucro razoável, tendo em consideração o risco incorrido nos investimentos realizados 

na prestação do SU, a ANACOM adjudicou à Mazars, S.A. (doravante Mazars) a revisão 

crítica da atual metodologia e a atualização dos dados necessários ao cálculo de cada 

parâmetro da taxa de custo de capital, matéria sobre a qual versa o presente documento e 

que integra o relatório “Determinação da taxa de custo de capital dos CTT – Correios de 

Portugal, S.A.– aplicável ao exercício de 2019”, elaborado pela Mazars (Anexo 1). 

2. Taxa de custo de capital 

A deliberação da ANACOM de 02.11.2017 definiu a metodologia a utilizar pelos CTT no 

cálculo da taxa de custo de capital a considerar no seu SCA, tendo também definido a 

metodologia para apuramento dos diversos parâmetros considerados, bem como das 

fontes de informação a utilizar. 

A metodologia definida na deliberação de 02.11.2017 para cálculo do custo de capital, de 

acordo com anteriores determinações da ANACOM, assenta na fórmula antes de imposto 

(pre-tax) do custo médio ponderado de capital (CMPC), baseando-se no modelo de capital 

asset pricing model (CAPM) para calcular o custo dos capitais próprios. 

                                                           
1  https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1421505.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1421505
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Adicionalmente, importa ainda referir que, quanto aos parâmetros cujo cálculo teve como 

base a utilização de uma metodologia assente num benchmark com recurso a empresas 

comparáveis, os critérios utilizados na escolha das referidas empresas assentaram na 

escolha de entidades que: (i) operam no sector postal em mercados com maturidade 

equiparável ao mercado nacional; (ii) possuem títulos negociados (ações) em bolsas de 

valor organizadas; e, (iii) possuem uma oferta de produtos e/ou serviços semelhantes aos 

prestados pelos CTT.   

Neste sentido, a revisão da elegibilidade das entidades comparáveis, realizada pela 

Mazars (ver Anexo I), não identificou: (i) a existência de alterações significativas no modelo 

de negócios das empresas selecionadas, ou a inexistência de pelo menos 80% das 

observações que poderia implicar a exclusão de qualquer uma destas entidades, e (ii) 

qualquer outra empresa que pudesse ser considerada comparável a fim de o integrar, 

concluindo assim que o benchmark a utilizar deve manter-se inalterado face ao definido na 

deliberação da ANACOM de 02.11.20172  (ver Quadro 1): 

Quadro 1. Benchmark de empresas comparáveis 

Empresa Comparável País 

CTT Portugal 

Royal Mail Reino Unido 

Bpost Bélgica 

Österreichische Post (Austrian Post) Áustria 

Malta Post Malta 

PostNL Holanda 

Adicionalmente, e perspetivando-se, a nível europeu, a existência de novas privatizações 

de operadores postais, entende-se que, sempre que tal se justifique, o atual benchmark 

deve ser revisto e atualizado, não só por se considerar que alguma das empresas do 

benchmark possa ter, por algum motivo, deixado de se considerar comparável, como para 

permitir a inclusão de outras empresas comparáveis que, entretanto, venham a surgir, e 

que não só cumpram os critérios acima referidos, como também apresentem um historial 

de cotação em bolsa mínimo (dois anos) que permita diluir eventuais variações 

especulativas do valor da sua ação nos primeiros meses de cotação.  

                                                           
2  Metodologia de cálculo da taxa de custo de capital dos CTT (exercício de 2018 e seguintes) 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1421505
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Não obstante a definição, à priori, da metodologia de cálculo da taxa de custo de capital, e 

atendendo a que o atual contexto macroeconómico aconselha a que os parâmetros sejam 

regularmente revistos, pelo que a sua revisão deverá ser anual, tendo por base a 

metodologia em vigor, sendo competência da ANACOM determinar a taxa de custo de 

capital, aplicável a cada exercício, até ao fim do primeiro semestre do ano em questão, 

com base na disponibilidade dos elementos necessários à sua determinação. 

A este respeito, e sempre que ocorram situações nas quais não seja possível utilizar a 

totalidade dos dados, e respetivas séries, necessários à determinação dos parâmetros 

considerados no cálculo do custo de capital, quer devido à não existência de informação 

disponível, quer devido à ocorrência de factos que coloquem em causa a continuidade ou 

a validade das séries utilizadas, o apuramento dos referidos parâmetros deve, sempre que 

possível, ser efetuado da forma mais próxima à estipulada na metodologia em vigor, 

apenas se introduzindo os desvios necessários para colmatar a inexistência e/ou 

insuficiência da informação em causa. 

Neste sentido, sempre que se verifique que as bases de dados que possibilitam o cálculo 

dos parâmetros apresentam limitações, e 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 espoletada por 

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

procedimentos de audiência prévia aos interessados e de consulta pública, caso contrário, 

apenas se procederá à atualização do cálculo do valor para o exercício em causa. 

Tendo-se constatado que os elementos necessários ao cálculo do valor da taxa de custo 

de capital para 2019 existem e, adicionalmente, não se tendo procedido a qualquer 

alteração metodológica nos termos do cálculo em questão, a ANACOM entende que estão 

reunidas as condições necessárias para que se possam dispensar os procedimentos de 

audiência prévia aos interessados e de consulta pública, sendo apenas necessário efetuar 

e divulgar o cálculo da taxa de custo de capital aplicável aos CTT para efeitos regulatórios 

no exercício de 2019. 

Neste sentido, com base nos valores constantes do relatório do consultor, anexo a este 

documento, delibera-se que, no contexto dos resultados de 2019 do SCA da CTT, deve ser 
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utilizada a taxa de custo de capital de 10,2879%, resultado da aplicação dos parâmetros 

seguintes à fórmula de cálculo estabelecida. 

Quadro 2. Taxa de custo de capital (2019) 

Parâmetros  

Taxa de juro sem risco 2,45% 

Beta 0,816 

Prémio de risco 6,54% 

Gearing 9,60% 

Prémio de dívida 2,021% 

Taxa de imposto 28,64% 

Custo de capital próprio 7,78% 

Taxa de custo de capital (2019) 10,2879% 

3. Conclusão 

Atendendo à metodologia acima descrita e ao cálculo apresentado no ponto anterior, 

delibera-se que, no contexto dos resultados de 2019 do SCA da CTT, deve ser utilizada a 

taxa de custo de capital de 10,2879%. 
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