
Mexia leva estudo
da Nova SBE para
inquérito da energia
Presidente executivo da EDP vai hoje ao Parlamento
e leva relatório que aponta para prejuízos
de 200 milhões para a elétrica nos CMEC.



António Mexia, presidente da EDP, vai hoje, 26 de fevereiro, ao Parlamento, à comissão de inquérito às rendas da energia.

ENERGIA

EDP tem novo estudo a
atestar perdas com CMEC
Há mais um estudo no espólio da EDP a defender que a elétrica saiu prejudicada
nos contratos que assinou com o Estado na transição para o mercado liberalizado.
0 mais recente foi encomendado à Nova SBE e aponta uma perda de 200 milhões de euros.
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A EDP tem vindo a

contrariar a tese de

que as rendas que
obtém do Estado
através dos CMEC

- Contratos de Manutenção do Equi-
líbrio Contratual - são excessivas.

Estaterça-feira,26de fevereiro, An-

tónio Mexia, CEO da elétrica, vai ao
Parlamento com um novo argumen-
to para sustentar esta tese, ao que

apurou o Negócios. O CEO levará

consigo um estudo, assinado por dois

professores da Nova SBE, que indi-

ca que a EDP ficou prejudicada em
200 milhões de euros com a assina-

tura destes contratos.

De acordo com o estudo, os 82
milhões de euros, que ficaram acor-

dados como valor da componente
fixa que o Estado aceitou entregar à

EDP anualmente, deveriam ascen-
der a 108 milhões. Adiferença entre

estes dois valores, ao longo dosvinte

anos do contrato e atualizada a pre-

ços de mercado, soma um prejuízo
de 200 milhões para a EDP, diz o

mesmo documento.

Entre as conclusões vêm críticas

ao relatório elaborado pela Secreta-



ria de Estado da Energia em 2012, no

qualoGovernoapontavaaexistência
de rendas excessivas pagas àEDP. Os

autores acusam o Executivo de "er-

ros técnicos relevantes" e "argumen-
tos flagrantemente insustentáveis".

A estimativa vem, contudo, com
uma ressalva, a qual, a ser tida em con-

ta, resultaria numprejuízo superior a

200 milhões para a elétrica. "O im-
pacto é maior se considerarmos o

ajuste feito à anuidade em 2013", lê-

-se no estudo. Em causa está uma por-
taria de 2013, aprovada na altura da

intervenção da troika, a qual determi-

nou o corte dos juros associados aos

CMEC pagos à EDP de 7,55% para
4,72%, permitindo uma poupança de

cerca de 120 milhões ao Estado.

O valor contratualizado nos
CMEC é alvo de discussão depois
de o regulador da energia, a ERSE,
ter concluído em 2017 que os

CMEC geraram um acréscimo de

custos de 510 milhões de euros aos

preços da eletricidade entre 2007 e

2017, prejudicando os consumido-

res. Jáaelétrica contrapôs, combase

em "estudos elaborados por entida-
des independentes", que ficou pre-
judicada em 240 milhões de euros.

Em 2012, na altura dos cortes im-

postos pela troika, a elétrica j á tinha
encomendado um estudo académi-

co. João Duque, economista do

ISEG, concluiu que a EDP ficou

prejudicada não em 200 milhões
mas em 400 milhões.
Valor da extensão hídrica
é "razoável"
O estudo assinadopor professores da

Nova SBE debruça-se ainda sobre a

extensão da concessão das cen-
trais hídricas, que foi negociada

paralelamente aos CMEC. Esta
resultou num encaixe de 704 mi-
lhões de euros para o Estado, des-

crito no estudo como "razoável",

apesar da avaliação ficar "ligeira-
mente abaixo" do valor usado

para "benchmark".

Por fim, há referência à taxa
de juro paga nos Contratos de

Aquisição de Energia, aqueles

que os CME C vieram substituir

na transição para o mercado li-
beralizado. Os autores conside-

ram que a taxa de retorno de

8,5% "não é alta considerando as

condições do mercado na altura

em que os contratos foram nego-
ciados", comparando-a com os

juros da dívida portuguesa a dez

anos, que na altura oscilavam en-
tre os 7,4% e os 8,6%.

Este estudo é assinado por
Miguel Ferreira e Fernando An-

jos, professores de finanças na

Nova School of Business and

Economics. Fica a nota de que o

conteúdo não coincide, "neces-

sariamente", com a visão da ins-

tituição, responsabilizando os

autores. ¦
108
COMPONENTE FIXA
0 estudo diz que a

componente fixa dos
CMEC devia ser de
108 e não 82 milhões.

510
BENEFICIO
A ERSE defendeu
em 2017 que a EDP
beneficiou em 510
milhões com os CMEC.

704
EXTENSÃO HÍDRICA
0 estudo considera
razoáveis os 704
milhões pagos pela
extensão hídrica.


