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A denúncia de um grupo de cidadãos portugueses junto da Comissão Europeia, datada de 18 de

setembro de 2012, levantou a suspeita de favorecimento indevido à EDP no dossier de extensão das

concessões das barragens. A suspeita comportava dois aspetos: 1) a ausência de concurso público, e

2) o montante pago pela EDP ao Estado como contrapartida pela extensão.

1) A questão da ausência de concurso público

O tema da atribuição da extensão das licenças sem concurso público está atualmente a ser objeto de

investigação pela Comissão Europeia.

Vejamos como foi efetuada essa atribuição.

O direito da EDP à extensão das concessões das barragens ficou explicitamente fixado nos acordos

de cessação dos CAE celebrados em 27 de janeiro de 2005 entre a EDP e a REN, e ratificados por

despacho de 9 de fevereiro de 2005 do Secretário de Estado da Energia.

A extensão das concessões das barragens da EDP



Os Acordos de Cessação dos CAE, celebrados em 27 de janeiro de 2005 entre a EDP e a REN, e

ratificados por despacho de 9 de fevereiro de 2005 do Secretário de Estado da Energia, reconheceram à

EDP o direito a explorar as centrais hidroelétricas até ao fim da vida útil das barragens. Com efeito,

esses acordos assumem como condição suspensiva a atribuição à EDP desse direito.

Diz a Cláusula 2ª desses contratos:

Cláusula 2ª

(Condições suspensivas e entrada em vigor do Acordo)

1. – A produção de efeitos do presente Acordo fica subordinada (…) à verificação

cumulativa, até 27 de janeiro de 2008, das seguintes condições:

a) (…)

b) Concessão à Entidade Concessionária da RNT dos direitos de utilização do domínio

público hídrico (…) por prazo não inferior correspondente à vida útil dos

equipamentos e obras de engenharia civil (…) e subsequente subconcessão pela

Entidade Concessionária da RNT a favor do Produtor dos aludidos direitos de utilização do

domínio público hídrico, por prazo idêntico ao daquela concessão.”.

(…)



Segundo a ERSE, a legislação de 1995 relativa ao setor elétrico – dez anos anterior à celebração dos

Acordos de Cessação dos CAE - já apontava para a atribuição daquele direito à EDP.

Assim, no Parecer da ERSE sobre o projeto de decreto-lei dos CMEC, datado de maio de 2004, pode ler-

se (página 133):

“Conforme resulta do artigo 20º do Decreto-Lei nº 183/95, o prazo de duração da licença de

produção coincide com o prazo de utilização do domínio hídrico. Embora o nº2 do mesmo artigo

disponha que o prazo do contrato de vinculação deva ser igual ao prazo de duração da licença, a

verdade é que o prazo de utilização do domínio hídrico é muito superior ao prazo de duração dos

contratos de vinculação. Resulta daqui que, na prática, os termos de formulação da citada

alínea traduzem uma prorrogação implícita da licença de produção. (…) “.

Nove anos mais tarde, o Decreto-Lei 240/2004 também aponta no mesmo sentido, como já foi reconhecido

nesta Comissão, no artigo 4º, nº1, alínea vii, do referido diploma, lê-se (cito):

“ vii) No caso dos centros produtores hidroelétricos, e na hipótese de os respetivos

produtores pretenderem manter a exploração até ao termo da concessão do domínio

hídrico, ao valor do CAE é deduzido o valor residual dos bens que, nos termos do respetivo

título de concessão, não devessem reverter gratuitamente para o Estado no final do contrato;

(…) ”.



Em conclusão:

• A extensão das licenças de produção das centrais hídricas atribuídas à EDP,

para além do termo dos CAE esteve sempre implicitamente prevista na

legislação da energia, desde 1995.

• Os Acordos de Cessação dos CAE foram mais longe e consagraram

expressamente que a cessação daqueles contratos só teria lugar se a EDP

ficasse com a subconcessão dos direitos de exploração das centrais até ao

termo da vida útil das barragens.



2) A determinação da contrapartida paga pela EDP

O governo determinou o valor da contrapartida a pagar pela EDP com base em duas avaliações independentes

efetuadas por bancos de investimento de primeira linha (Caixa Banco de Investimento e Credit Suisse First

Boston).

Os dois pressupostos críticos para a avaliação da extensão das concessões foram a) o preço de venda em

mercado da energia elétrica durante o período de extensão, e b) as taxas de desconto a utilizar para os dois

montantes que entravam no cálculo do valor da extensão: o cash-flow proveniente da margem de venda da

energia no mercado, e o valor residual dos ativos das centrais, de cujo recebimento a EDP prescindiria com a

cessação dos CAE.

No que diz respeito ao preço de mercado, os bancos de investimento utilizaram um preço de 50 €/Mwh no

primeiro ano da extensão, acrescido duma taxa de inflação de 2% ao ano até ao final do período de extensão.

No que respeita às taxas de desconto a utilizar na avaliação, os bancos de investimento tiveram total autonomia,

sendo que o Caixa BI determinou taxas de 7,72% e 4,57%, respetivamente para descontar o cash-flow

operacional e o valor residual dos ativos, enquanto o CSFB determinou taxas de 7,88% e 4,55% para descontar

os mesmos fluxos.



A posição da EDP

A EDP apresentou ao Ministério da Economia as suas posições quanto aos pressupostos relativos a preços de

mercado e taxas de desconto, a utilizar na avaliação da contrapartida a pagar ao concedente pela extensão

dos direitos de utilização das concessões do domínio hídrico. Essas posições estão expressas num

documento intitulado “Valorização da Extensão do Domínio Hídrico”, entregue ao Ministério da Economia, bem

como num parecer do Banco Rotschild que acompanhava aquele documento.

No que respeita ao pressuposto de preço de mercado, a EDP defendeu o seguinte:

“Existem fatores estruturais que sugerem que a previsão de 50 €/MWh + inflação seja superior ao

expectável, sobrestimando o valor dos ativos em mercado. (...)

Por outro lado, a indexação à inflação parece excessiva, dado que apenas os custos de operação e

manutenção evoluem estruturalmente com a inflação, sendo no entanto uma componente muito reduzida

da formação do preço. A evolução das componentes mais relevantes depende da evolução tecnológica

que, para os horizontes de valorização considerados (fim da vida útil da construção civil das barragens

em ~2052) tenderá a reduzir o preço de mercado em termos reais.(…)”.



Quanto às taxas de desconto, a posição da EDP, foi a seguinte:

“Dada a natureza dos montantes/cash flows em análise, devem aplicar-se diferentes taxas de

desconto para refletir o diferente perfil de risco de cada tipo.

• Valor Residual: teoricamente, a receita de um Valor Residual deve ser descontada a uma

taxa inferior à utilizada para descontar os cashflows da operação continuada. A taxa de

referência pode ser a obrigação de longo prazo do Tesouro português, refletindo o baixo risco

de receber um pagamento contratualizado com uma entidade (a RNT) atualmente controlada

pelo governo, e que em qualquer caso será provavelmente supervisionada pelo governo no

longo prazo (...). Um prémio de 100 pontos base sobre essa taxa não parece descabida, em

primeira análise, na hipótese de que os riscos contratuais para a EDP são muito remotos (não

revimos esses riscos em detalhe);

• Cash flows da operação continuada: num cenário de mercado, os cash flows a receber pela

EDP teriam, na nossa opinião, um risco semelhante aos de um negócio de geração merchant,

embora reconhecendo que as centrais hídricas sofrem uma maior volatilidade, em função das

condições hidrológicas locais. (...) Baseados na nossa perspetiva da maior relevência dos

produtores merchant, do risco do risco hidrológico inerente às centrais hídricas e o longo

período de tempo até que comecem os cash flows, um valor entre 8% e 8,5% parece

adequado a estas circunstâncias.”.



Taxas de atualização Preço de Venda Valor da extensão

€/MWh M€

Valor residual CF Exploração

4,70% 6,60% 50 851,0

4,70% 7,50% 50 351,1

4,70% 8,00% 50 127,6

4,70% 8,50% 50 71,8

Adicionalmente, a EDP apresentou ao Ministério um conjunto de estimativas para o valor da

extensão das concessões, todas elas utilizando a hipótese de preço de 50 €/MWh, mas com quatro

hipóteses alternativas de taxas de desconto:

Dado que a EDP defendia a utilização de uma taxa de desconto entre 8% e 8,5% para o cash flow

de exploração durante o período da extensão, a valorização proposta pela EDP corresponde, grosso

modo, à média dos dois últimos cenários da tabela supra, ou seja, 99,7 M€.



Posição da REN

O Ministério da Economia recebeu um documento oriundo da REN, intitulado “Custo médio de capital da EDP

(WACC)”, que defendia a aplicação de uma única taxa de desconto de 6,6%, quer para o fluxo financeiro da

extensão da concessão, quer para o valor residual dos ativos. Aquele valor correspondia à estimativa, feita pelos

técnicos da REN, do WACC do grupo EDP. A conclusão do documento é a seguinte:

“ Para os pressupostos assumidos, o custo de capital da EDP após impostos varia entre cerca de 6,2% e

7,1%. Em termos médios esse valor será de cerca de 6,6%.”.

Dois aspetos desta abordagem permitem compreender que a avaliação proposta pela REN seja tão diferente das

avaliações que viriam a ser efetuadas pelos bancos de investimento:

1) O WACC considerado pelos técnicos da REN referia-se à EDP no seu todo, e não

especificamente ao negócio da produção; ora, como além da produção a EDP tem essencialmente

negócios regulados, sem risco de mercado, o WACC do Grupo EDP é inferior ao do negócio da

produção e venda da energia pelas centrais hidroelétricas sujeito às condições de mercado, como

sucede durante o período de extensão das concessões hídricas;

2) Os técnicos da REN não fizeram qualquer distinção entre os níveis de risco dos dois fluxos

financeiros envolvidos na avaliação, a saber, o recebimento do montante correspondente ao

valor residual das centrais no final dos CAE, e o recebimento da margem de exploração das centrais

durante o período de extensão, pelo que aplicaram a mesma taxa para descontar os dois fluxos.



Adicionalmente, a REN enviou ao Ministério da Economia um conjunto de cenários alternativos,

correspondentes a uma análise de sensibilidade relativamente a diferentes níveis de taxa de desconto

e diferentes níveis de preço venda da energia em mercado durante o período de extensão.

Taxas de atualização Preço de Venda Valor da extensão

€/MWh M€

Valor residual CF Exploração

6,60% 6,60% 50 1627,7

4,13% 6,60% 50 1263,1

7,00% 7,00% 50 1489,7

4,13% 7,00% 50 1027,6

7,50% 7,50% 50 1290,9

4,13% 7,50% 50 767,3

6,60% 6,60% 36 732,8

4,13% 6,60% 36 323,2

7,00% 7,00% 36 630,7

4,13% 7,00% 36 168,6

7,50% 7,50% 36 521,3

4,13% 7,50% 36 -2,3

Dado que a REN defendia a utilização de uma taxa de desconto de 6,6% quer para o valor residual

quer para o cash flow de exploração, a valorização proposta pela REN corresponde ao cenário mais

alto dos doze apresentados, ou seja, 1627,7 milhões de euros.



A divergência de posições entre a EDP e a REN

Em suma, os valores propostos pela EDP e pela REN apresentavam uma enorme diferença,

resultante das diferentes abordagens às taxas de descontos a utilizar sobre o cash flow de exploração

e sobre o valor residual dos ativos.

O gráfico seguinte ilustra a situação:
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As avaliações do Caixa BI e do Credit Suisse First Boston

As avaliações coincidiram na necessidade de se aplicarem taxas de desconto distintas ao cash flow de

exploração e ao valor residualdos ativos.

Como se pode ler na avaliação independente elaborada pelo Caixa Banco de Investimento:

Uma vez tratar-se de um valor contratualizado com entidades controladas pelo Estado Português

(nomeadamente com a entidade concessionária da RNT), para a a atualização do Valor Residual dos

CAE (correspondente ao montante de imobilizado líquido existente em cada um dos Domínios

Hídricos no final dos respetivos CAE), foi utilizada uma taxa de juro sem risco de 4,07%,

correspondente à méda da taxa de remuneração das Obrigações do Tesouro emitidas pela República

Portuguesa com maturidade mais próxima do prazo médio até final dos CAE (14 anos), medida nos

últimos 6 meses anteriores a 19 de janeiro de 2007.

À referida taxa foi adicionado, no cenário base, um spread de 0,50 %, o qual pretende refletir o risco

contratual inerente ao Valor Residual dos CAE.”.



As avaliações do Caixa BI e do Credit Suisse First Boston (continuação)

Baixa Banco de Investimento Credit Suisse First Boston

CF Operacional Valor Resid. CF Operacional     Valor Resid.

Taxas de desconto 7,72% 4,57 7,88 4,55

Estimativa do Valor da Extensão 650 – 750 M€ 704 M€

Fonte: Citado na Decisão da Comissão Europeia, de 15 de maio de 2017.

Os dois bancos de investimento utilizaram a metodologia do custo médio ponderado do capital (WACC) para

descontarem os cash flows operacionais. A avaliação do CMPC foi feita pela Caixa BI e pelo CSFB utilizando

uma combinação de uma abordagem comparativa (CMPC de atores semelhantes em setores semelhantes) com

uma abordagem ascendente (novo cálculo do CMPC utilizando dados públicos obtidos junto da Bloomberg). O

CPMC foi estimado em 7,72 % e 7,88 % pela Caixa Banco de Investimento e pelo CSFB, respetivamente.



Análise ex post do pressuposto de preço de mercado utilizado nas avaliações do CBI e do CSFB

Decorridos dez anos, é possível comparar os pressupostos de preço das avaliações com os preços

efetivamente verificados no mercado grossista, tal como se mostra no gráfico seguinte.

Ora, o preço médio diário do mercado ibérico, desde 1 de julho de 2007 até 30 de junho de 2018 foi de

48,17 €/Mwh, enquanto que o valor assumido nas avaliações dos bancos de investimento foi – para a

mesma média de 10 anos – de 55,73 €/MWh.

Uma estimativa grosseira da diferença que resulta da diferença entre a hipótese usada pelos bancos e a

realidade observada nos primeiros 10 anos dá um valor situado entre 350 e 400 milhões de euros a

favor do Estado.
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A posição da Comissão Europeia (Decisão de 15 de maio de 2017)

A Comissão Europeia abriu em 2013 uma investigação aprofundada às condições de atribuição da

extensão das concessões de domínio hídrico à EDP. Essa investigação ficou concluída em 2017, e as

suas conclusões foram anunciadas em maio de 2017. No que respeita especificamente à determinação

da contrapartida a pagar pela EDP por aquela extensão, o entendimento da Comissão estás expresso

nas seguintes passagens:

(57) A Comissão questionou em que medida a aplicação de um fator de desconto inferior ao

valor residual dos ativos não amortizados era aceitável do ponto de vista metodológico.

(58) A fim de refletir o facto de que o valor desses ativos não amortizados utilizados para a

exploração da central será conhecido em 2020 e, por conseguinte, menos incerto, uma vez

que é objeto de um contrato com entidades controladas pelo Estado português, os bancos

utilizaram uma taxa de desconto menos elevada do que o CMPC aplicado aos fluxos de

caixa, ou seja, a taxa sem risco mais um spread 50-80 bpp (cerca de 4,6 % contra 7,8 % para

o CMPC). A aplicação de uma taxa de desconto inferior aumenta o valor atual líquido do valor

residual e diminui o preço da extensão. Tendo em conta que o valor residual não é afetado

pelas mesmas incertezas económicas que os fluxos de caixa livres, pode concluir-se

que a aplicação da taxa sem risco é justificada.



(60) A avaliação do CMPC foi feita pela Caixa Banco de Investimento e pelo CSFB utilizando

uma combinação de uma abordagem comparativa (CMPC de atores semelhantes em setores

semelhantes) com uma abordagem ascendente (novo cálculo do CMPC utilizando dados

públicos obtidos junto da Bloomberg). O CMPC foi estimado em 7,72 % e 7,88 % pela Caixa

Banco de Investimento e pelo CSFB, respetivamente. Esta abordagem reflete a prática de

mercado e está em conformidade com abordagens semelhantes que a Comissão já

validou noutros processos.

(…)

(62) (…) a metodologia proposta pela REN não constitui uma prática de mercado. O

preço da extensão proposto não pode ser aceite pelas seguintes razões: (a) A REN aplicou

uma única taxa de desconto tanto para o valor residual como para os fluxos de caixa livres.

(…). Assim, aparentemente o método da REN não aplica a metodologia normalizada

geralmente aplicada pelo mercado. (b) Além disso, a avaliação da REN não pôde ser utilizada

pelas autoridades portuguesas, devido à sua falta de independência (…).

Finalmente, na Comunicação Pública da sua decisão, a Comissão Europeia afirma:

“Durante a investigação formal (…), a Comissão concluiu que a metodologia

financeira utilizada para determinar o preço da extensão das concessões foi

adequada e conduziu a um preço de mercado justo. Nessa base, a Comissão

concluiu que a compensação paga pela EDP pela extensão das concessões não

envolve ajuda de estado”.



FIM


