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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 
 
O presente Programa de Emissões de Papel Comercial (“Programa”) e Nota Informativa foram 

elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março e 

respectivas normas complementares e regulamentares. 

 
Nos termos do artigo 17º do referido Decreto-Lei, a forma e o conteúdo da presente Nota 

Informativa são da inteira responsabilidade da BRISA – Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR” ou 

“Entidade Emitente”) a qual autoriza o Caixa – Banco de Investimento, S.A., na sua qualidade 

de Agente Pagador e Instituição Registadora do Programa, a proceder à sua divulgação. 

 
O Caixa – Banco de Investimento, S.A. não preparou, analisou ou confirmou a informação 

prestada pela Entidade Emitente. 

 
Esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso ou garantia por 

parte do Caixa – Banco de Investimento, S.A., quanto à suficiência, veracidade, objectividade 

e actualidade do conteúdo da informação nela prestada pela Entidade Emitente, nem envolve, 

por parte do Caixa – Banco de Investimento, S.A., qualquer avaliação ou juízo de valor quanto 

à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à qualidade dos valores mobiliários 

que constituem o Programa, ou ainda quanto à oportunidade e validade do investimento nos 

mesmos, o que depende exclusivamente do critério dos Investidores. 

 
A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 

actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo assim o 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas 

condições previstos na lei. 

 
O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e 

liderados pelo Caixa – Banco de Investimento, S.A. (“CaixaBI”), pelo Barclays Bank PLC 

Sucursal em Portugal (“Barclays”) e ainda pelo Banco Santander Totta, S.A (“Santander 

Totta”), sendo a Garantia de Subscrição prestada por um Sindicato composto pela Caixa Geral 

de Depósitos, S.A. (“CGD”), pelo Barclays e pelo Santander Totta. 

 
As unidades de Papel Comercial representativas de cada uma das Emissões realizadas ao 

abrigo do Programa poderão ser admitidas à negociação em mercado regulamentado.  

 
Às Emissões realizadas pela BCR, ao abrigo do presente Programa, está atribuída a Notação 

de Rating de curto prazo F2, pela Fitch Rating Services.  
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Com a aquisição do Papel Comercial, os respectivos titulares adquirem, automaticamente, a 

par de outros credores da Entidade Emitente, a qualidade de Senior Creditors, beneficiando de 

um pacote de garantias constituído pela Entidade Emitente para garantia do cumprimento das 

suas obrigações perante os Senior Creditors. 

 

Um documento preparado pela Entidade Emitente datado de 22 de Dezembro de 2010 

contendo a descrição de determinados contratos aplicáveis aos Senior Creditors 

(designadamente o Common Terms Agreement, o Intercreditor Agreement e o Security 

Agreement) e ainda uma sinopse do seu conteúdo e respectivas consequências e 

procedimentos (“Documento Informativo”) poderá ser disponibilizado através de requerimento 

dirigido ao Agente. 

 

O Documento Informativo contém ainda uma sinopse dos direitos, obrigações e limitações dos 

Senior Creditors e dos procedimentos aplicáveis aos mesmos. 

 

Esta Nota Informativa deverá ser lida em conjunto com o Documento Informativo.  

 

Os titulares de Papel Comercial poderão obter cópia do Common Terms Agreement, do 

Intercreditor Agreement e do Security Agremeent mediante comprovativo da titularidade do 

Papel Comercial. 

 

A Entidade Emitente desenvolvia até Maio de 2010, sob a anterior  designação comercial de 

MCall – Serviços de Telecomunicações, S.A., uma actividade económica distinta da actual. 

Como consequência disto e pelo facto de a actual actividade económica só ter sido iniciada em 

Dezembro de 2010, as demonstrações financeiras poderão não ser directamente comparáveis 

entre diferentes períodos contabilísticos. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO 
 

O Programa ao qual se refere a presente Nota Informativa foi inicialmente estabelecido pela 

Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A. (“Brisa”). Em 22 de Dezembro de 2010, e na 

sequência da conclusão do processo de reorganização societária do Grupo Brisa, a Brisa – 

Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR”) assumiu o papel de concessionária no âmbito do contrato 

de concessão celebrado entre a Brisa e o Estado Português, conforme republicado em anexo 
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à Resolução do Conselho de Ministros n.º 198-B/2008, de 31 de Dezembro. Simultaneamente, 

foram transferidos da Brisa para a BCR todos os direitos, obrigações, activos, passivos e 

posições contratuais afectos ao exercício das actividades concessionadas abrangidas por 

aquele contrato, incluindo a posição de emitente ao abrigo dos programas de papel comercial 

estabelecidos pela Brisa e então em vigor. Em conformidade, a BCR assumiu, naquela data, a 

posição de emitente de todas as emissões realizadas e a realizar ao abrigo do presente 

Programa. 

 

 
3. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 
 
EMITENTE 

BRISA – Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR”). 

 

LÍDERANÇA E ORGANIZAÇÃO 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. (“CaixaBI”), Barclays Bank PLC (“Barclays”) e Banco 

Santander Totta, S.A. (“Santander Totta”). 

 

AGENTE PAGADOR E INSTITUIÇÃO REGISTADORA 

CaixaBI.  

 

MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 

Até € 300.000.000 (trezentos milhões de Euro). 

 

GARANTIA DE REEMBOLSO 

Sem prejuízo do pacote de garantias constituído a favor dos Senior Creditors nos termos 

acima referidos, não existe uma específica garantia autónoma, a favor dos detentores, que 

assegure o cumprimento das obrigações de pagamento decorrentes das Emissões a realizar 

ao abrigo do Programa. 
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GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição de todas e cada uma das Emissões é objecto de garantia prestada por um 

Sindicato de Instituições na proporção e até ao limite da respectiva Participação. 

 

PARTICIPAÇÃO 

A Participação de cada um dos Membros do Sindicato na Garantia de Subscrição é efectuada 

até aos seguintes montantes máximos: 

 Percentagem (%) Montante (Euro) 

CGD 33,33(3) 100.000.000 

BARCLAYS 33,33(3) 100.000.000 

BST 33,33(3) 100.000.000 

Total 100,000 300.000.000 

As obrigações dos Membros do Sindicato na Garantia de Subscrição das Emissões são 

parciárias e não solidárias, pelo que a nenhum Membro do Sindicato pode ser exigida a sua 

participação, relativamente a cada Emissão, em montantes superiores aos indicados na tabela 

anterior, ainda que o outro Membro do Sindicato não cumpra, total ou parcialmente, as 

obrigações para si decorrentes da respectiva Participação. 

 

DIVISA DE EMISSÃO 

Euro. 

 

REPRESENTAÇÃO 

Valores mobiliários nominativos, sob a forma escritural, sendo o seu valor nominal unitário de  

€ 50.000 (cinquenta mil Euro). 

 

PRAZO DO PROGRAMA 

O presente Programa é válido por 1 (um) ano, com opção de prorrogação pelo período 

adicional de 1 ano mediante solicitação da BCR. 
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MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular e por colocação directa nos Membros do Sindicato, e por montantes 

nominais não inferiores a € 15.000.000 (quinze milhões de Euro), sempre em múltiplos de  

€ 5.000.000 (cinco milhão de Euro). 

A colocação deverá ser comunicada pela Emitente, através da Notificação, ao Agente no 

máximo até às 12 horas e 30 minutos de Lisboa do terceiro Dia Útil anterior à data pretendida 

para a subscrição. O Agente informará os Membros do Sindicato, até às 18 horas do segundo 

Dia Útil anterior à data pretendida para a subscrição, do montante que cada um está obrigado 

a subscrever ao abrigo da Garantia de Subscrição e a Taxa de Juro aplicável à Emissão. 

 

DIA ÚTIL 

Dia em que os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário, se 

encontrem abertos e em funcionamento regular em Lisboa e em que o sistema de pagamentos 

TARGET2 esteja em funcionamento. 

 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela Emitente antes de cada Emissão, observando sempre e em cada momento o 

montante mínimo e o múltiplo definido, assim como o montante nominal das Emissões ainda 

não reembolsadas. 

 

PRAZOS DE EMISSÃO 

O Papel Comercial poderá ser emitido por prazos entre os 7 (sete) dias a 6 (seis) meses, de 

acordo com a opção da Emitente antes de cada Emissão e observando sempre o último dia de 

vigência do Programa. 

 

TAXA DE JURO 

Para cada Emissão, o Agente determinará a Taxa de Juro calculada pelas normas seguintes:  

- A Taxa de Juro será igual à EURIBOR para o Prazo de Emissão respectivo, em vigor no 

segundo Dia Útil anterior à Data de Subscrição, acrescida da “Margem”. 
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- Nas Emissões com um Prazo de Emissão não idêntico aos prazos para os quais a 

EURIBOR seja oficialmente divulgada, a Taxa de Juro será dada pela taxa calculada por 

interpolação linear entre as taxas EURIBOR para os prazos imediatamente inferior e 

superior ao Prazo de Emissão, e para os quais a mesma seja oficialmente divulgada, em 

vigor no segundo Dia Útil anterior à Data de Subscrição, acrescida da “Margem”. 

Por “Margem” deve entender-se o valor resultante da leitura da seguinte tabela: 

 

 

Caso a maior das notações 

de rating de médio/longo 

prazo atribuída à BCR seja 

>= BBB+ 

Caso a maior das notações 

de rating de médio/longo 

prazo atribuída à BCR seja 

<= BBB 

Até 22/06/2011, exclusive 2,00% 2,25% 

De 22/06/2011 a 

22/12/2011, exclusive 
2,25% 2,50% 

De 22/12/2011 a 

22/06/2012, exclusive 
2,75% 3,00% 

Posterior a 22/06/2012  3,25% 3,50% 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS 

O Papel Comercial será emitido ao valor nominal. 

Os juros serão pagos pela Emitente na Data de Reembolso de cada Emissão e serão 

calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE  360 em que, 

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor nominal; 

TJ = Taxa de Juro; 

PE = Prazo de Emissão (em dias). 

 

REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na Data de Subscrição. 
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REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na Data de Reembolso de cada Emissão. 

 

 

VENCIMENTO ANTECIPADO 

A ocorrência de um Event of Default e respectivas consequências são reguladas nos termos 

previstos no Common Terms Agreement.  

 

 

QUALIDADE DE CREDOR SÉNIOR 

Com a aquisição do Papel Comercial, os respectivos titulares adquirirão, automaticamente, a 

qualidade de Senior Creditors. Enquanto Senior Creditors, os titulares do Papel Comercial 

beneficiarão, automaticamente, de um pacote de garantias constituído a seu favor para 

garantia do cumprimento das obrigações da Emitente.  

 

RESGATE 

A Emitente poderá resgatar, total ou parcialmente, as Emissões comprando antecipadamente 

os valores mobiliários no mercado. 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

Os valores mobiliários são livremente negociáveis. 

 

 
REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 
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Imposto sobre o rendimento 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte 

a título definitivo, à taxa liberatória de 21,5%1.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 

englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de 

actividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 

11,50% e 46,50%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto 

devido em termos finais.  

Não residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%
1
, exceptuando-se 

os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O IRC é apurado através de taxas 

progressivas em função da matéria colectável.  

Assim, o quantitativo da matéria colectável até € 12.500 encontra-se sujeito a tributação à taxa 

de 12,5%2, sendo que ao excedente deverá ser aplicada uma taxa de 25% (às quais acrescerá 

                                                 
1
 Sempre que os rendimentos em causa forem pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares, mas por conta de terceiros não identificados, os mesmos ficam sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à taxa 
liberatória de 30%, excepto quando seja identificado o beneficiário efectivo, caso em que se aplicam as regras gerais. 

2
 A taxa de 12,5% não é aplicável (sujeitando-se a totalidade da matéria colectável à taxa de 25%) quando, em consequência de 

operação de cisão ou outra operação de reorganização ou reestruturação empresarial, concretizada a partir de 1 de Janeiro de 
2009, uma ou mais sociedades envolvidas venham a apurar matéria colectável de IRC inferior a € 12.500, ou nos casos em que o 
capital de uma entidade seja realizado, no todo ou em parte, através da transmissão de elementos patrimoniais, incluindo activos 
incorpóreos afectos ao exercício de uma actividade empresarial ou profissional, por uma pessoa singular, e a actividade exercida 
por aquela seja substancialmente idêntica à que era exercida a título individual.  
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uma taxa de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de IRC). Sobre a parte do lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a € 2.000.000 

incide ainda uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual.  

O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5%
1
, a qual assume a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 

Não residentes:  

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 21,5%
1
, 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de um 

outro acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou de legislação interna, 

que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. No caso 

de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o rendimento seja afecto, 

a tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas residentes. 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte 

a título definitivo, à taxa de 21,5%
1
. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 
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Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As mais e as menos-valias de títulos de dívida concorrem para o apuramento do saldo global 

das mais e menos-valias. No caso de ser apurado um saldo global positivo, o mesmo é 

tributado à taxa de 20%, podendo os rendimentos em causa ser englobados por opção dos 

respectivos titulares, situação em que a taxa de imposto variará entre 11,50% e 46,50%, nos 

moldes supra referidos. 

Fica, no entanto, isento de tributação o saldo positivo entre as mais e menos-valias obtido por 

residentes em Portugal, que não ultrapasse o valor anual de € 500. 

Não residentes:  

Isenção nos termos do artigo 27.º do EBF, excepto no que respeita a pessoas singulares não 

residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam domiciliadas em 

país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de 

lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de 

Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março, ou com o qual não esteja em vigor uma convenção 

destinada a evitar a dupla tributação internacional ou um acordo sobre troca de informações 

em matéria fiscal. 

Caso o referido artigo 27.º do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a ser 

eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação.  

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo tributadas nos 

moldes supra referidos. 
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Não residentes:  

Isenção nos termos do artigo 27.º do EBF, excepto no que respeita a entidades não residentes 

e sem estabelecimento estável em território português que sejam detidas, directa ou 

indirectamente, em mais de 25%, por entidades residentes, e a entidades não residentes e 

sem estabelecimento estável em território português que sejam domiciliadas em país, território 

ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada 

pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 

31/2004, de 10 de Março, ou com o qual não esteja em vigor uma convenção destinada a 

evitar a dupla tributação internacional ou um acordo sobre troca de informações em matéria 

fiscal. 

Caso o referido artigo 27.º do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a ser 

eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação. No caso de 

não residentes com estabelecimento estável em Portugal, ao qual o ganho seja imputável, a 

tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas residentes.  

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

O saldo positivo entre as mais e as menos-valias resultante da alienação de títulos de dívida 

encontra-se excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento mistos 

ou fechados de subscrição particular, caso em que as mais e as menos-valias de títulos de 

dívida concorrem para o apuramento do saldo global das mais e menos-valias.  

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 
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Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português 

concorrem para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a IRC - tributação às 

taxas progressivas de 12,5% e 25% nos moldes referidos supra (às quais acrescerá uma taxa 

de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, 

bem como uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual, aplicável à parte do lucro 

tributável sujeito e não isento de IRC que exceda € 2.000.000).  

Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao 

preço de mercado dos títulos de papel comercial, o qual não pode ser inferior ao que resultar 

da aplicação das regras de determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do 

Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%.   

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a 

Imposto do Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data 

de transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis meses 

anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 
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em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão;  

N é o valor nominal do título; J representa o somatório dos juros calculados desde o último 

vencimento anterior à transmissão até à data da amortização do capital, devendo o valor 

apurado ser reduzido a metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma 

amortização; 

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados 

na bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da 

Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;  

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses 

e arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os 

títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do 

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas 

singulares sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de 

IRC, ainda que dele isentos. 

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 

legislação aplicável. 
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente PROGRAMA de Emissões de Papel Comercial é regulado pela Lei Portuguesa.  

Em especial, é aplicável o Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março e o Regulamento da 

CMVM n.º 01/2004 de 25 de Maio. 
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4. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
 
 

4.1. Elementos de Identificação 
 

Denominação social: BRISA - Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR”) 

Sede social: Quinta da Torre da Aguilha – Edifício Brisa, 2785-599  

S. Domingos de Rana 

Matrícula e Pessoa Colectiva: Conservatória de Registo Comercial de Lisboa com o 

número 502 790 024 

CAE:   52 211 

Objecto Social:  A construção, conservação e exploração de auto-estradas 

e respectivas áreas de serviço, em regime de concessão, 

bem como o estudo e realização de infra-estruturas de 

equipamento social. A Sociedade pode ainda exercer, nos 

termos previstos no Contrato de Concessão, quaisquer 

actividades que forem complementares, subsidiárias ou 

acessórias das referidas no número anterior. 

 

 

4.2. Constituição e Estrutura Accionista 
 
 
Constituição 

A BCR foi constituída, sob inicial designação comercial de Moraudiotel – Serviços de 

Telecomunicações, Lda., por escritura outorgada em 1993, tendo posteriormente adoptado 

primeiro a designação comercial Moraudiotel – Serviços de Telecomunicações, S.A. e depois 

MCall – Serviços de Telecomunicações, S.A., antes de ter adoptado a designação actual. 

 

Estrutura Accionista  

O accionista único da BCR é a Brisa – Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. 
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4.3. Legislação Especial  

A actividade da BCR encontra-se sujeita ao Código das Sociedades Comerciais e à Legislação 

Especial, designadamente o Decreto-Lei nº 247-C/2008 de 30 de Dezembro, que constitui o 

Contrato de Concessão. 

 

 
 

4.4. Órgãos Sociais 

Assembleia Geral 

Presidente Luis Rua Geraldes 

Secretário Tiago Severim de Melo Alves dos Santos 

Conselho de Administração 

Presidente Vasco Maria Guimarães José de Mello 

Vogal João Pedro Stilwell Rocha e Melo 

Vogal António José Lopes Nunes de Sousa 

Vogal João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho 

Vogal Daniel Alexandre Miguel Amaral 

Vogal João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento 

Vogal António Manuel Eduardo Henriques de Andrade Lamego * 

Vogal Miguel Athayde Marques ** 

Vogal João Filipe Maia de Lima Mayer ** 

Vogal Emanuel José Leandro Maranha das Neves ** 

* Administrador Delegado 

** Administrador Independente 

Fiscal ùnico 

Efectivo Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Carlos 

Alberto Ferreira da Cruz, ROC nº 1146 

Suplente   Duarte Nuno Passos Galhardas , ROC nº 1033 

 

 

 

4.5. Principais Instalações 

Sede: Quinta da Torre da Aguilha – Edifício Brisa, 2785-599 S. Domingos de Rana. 
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4.6. Responsáveis por esta Publicação 

A responsabilidade pela presente Nota Informativa é da BCR, que declara que os elementos 

nela inscritos estão em conformidade com as disposições legais aplicáveis e confirma a 

exactidão das informações. 

Os Estatutos e os Relatórios e Contas da Entidade Emitente poderão ser consultados na sua 

sede. 
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5. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EMITENTE 

A Entidade Emitente desenvolvia até Maio de 2010, sob a anterior  designação comercial de 

MCall – Serviços de Telecomunicações, S.A., uma actividade económica distinta da actual. 

Como consequência disto e pelo facto de a actual actividade económica só ter sido iniciada em 

Dezembro de 2010, as demonstrações financeiras poderão não ser directamente comparáveis 

entre diferentes períodos contabilísticos. 

5.1. Demonstrações da Posição Financeira (em IFRS) 
 

 
 

BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.

(anteriormente MCALL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.)

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, 2009 e 2008

(Montantes expressos em Euros)

2010 2009 2008

ACTIVOS NÃO CORRENTES:

Activos fixos tangíveis 38.291.158 216.222 130.651

Activos intangíveis 3.094.400.002 30.827 32.238

Activos por impostos diferidos 83.278.316 5.249 2.360

Total de activos não correntes 3.215.969.476 252.298 165.249

ACTIVOS CORRENTES:

Clientes e outros devedores 29.063.960 769.602 480.971

Outros activos correntes 33.383.889 76.637 8.900

Caixa e equivalentes 168.638.463 173.030  264 802 

Total de activos correntes 231.086.312 1.019.269  754 673 

TOTAL DO ACTIVO 3.447.055.788 1.271.567  919 922 

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital social 75.000.000 225.000 225.000

Prestações acessórias 126.302.678 - -

Prémios de emissão de acções 354.744.809 - -

Reserva legal 35.000 45.000 45.000

Outras reservas 1.630.000 - -

Resultado líquido 5.382.386 166.407  211 454 

Total de capital próprio 563.094.873 436.407  481 454 

PASSIVOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos 2.153.246.829 - -

Provisões 121.606.511 19.807 8.906

Outros passivos não correntes 70.242.539 -   0 

Total de passivos não correntes 2.345.095.879 19.807  8 906 

PASSIVOS CORRENTES:

Fornecedores 120.723.226 186.276 116.511

Empréstimos 364.151.037 26 -

Accionistas - 250.277 -

Fornecedores de imobilizado 35.740.282 47.497 18.818

Estado e outros entes públicos 103.669 96.076 119.011

Outros credores 3.995.725 73.870 3.641

Outros passivos correntes 14.151.097 161.331  171 581 

Total de passivos correntes 538.865.036 815.353  429 562 

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 3.447.055.788 1.271.567  919 922 
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5.2. Demonstrações do Rendimento Integral (em IFRS) 
 
 

2010 2009 2008

Operações em continuação

Proveitos operacionais:

Prestações de serviços 13.475.543 - -

Outros proveitos operacionais 8.513.164 - -

Reversão de amortizações e ajustamentos 10.332.767 - -

Rédito associado a serviço de construção 3.278.430 - -

Total de proveitos operacionais 35.599.904 - -

Custos operacionais:

Fornecimentos e serviços externos (3.814.875) - -

Custos com o pessoal (338.331) - -

Amortizações e ajustamentos (12.304.274) - -

Provisões (5.081.175) - -

Impostos (3.612) - -

Outros custos operacionais (46.741) - -

Encargos associados a serviço de construção (3.278.430) - -

Total de custos operacionais (24.867.438) - -

Resultados operacionais 10.732.466 - -

Custos e perdas financeiros (3.630.470) - -

Proveitos e ganhos financeiros 264.427 - -

Resultado antes de impostos 7.366.423 - -

Impostos sobre o rendimento (1.984.037) - -

Resultado líquido do exercício das operações em continuação 5.382.386 - -

Operações descontinuadas

Resultado líquido do exercício das operações descontinuadas - 166.407 211.482

Resultado líquido do exercício 5.382.386 166.407 211.482

Outros rendimentos e gastos reconhecidos em capital próprio:

Variação no justo valor dos instrumentos financeiros 1.630.000 - -

Rendimento reconhecido directamente no capital próprio 1.630.000 - -

Total do rendimento integral do exercício 7.012.386 166.407 211.482

Resultado por acção:

De operações em continuação e descontinuadas

Básico 4,19 3,70 4,70

Diluído 4,19 3,70 4,70

De operações em continuação

Básico 4,19 3,70 4,70

Diluído 4,19 3,70 4,70

BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.

(anteriormente MCALL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.)

DEMONSTRAÇÕES DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, 2009 e 2008 

(Montantes expressos em Euros)
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5.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa (em IFRS) 

 

2010 2009 2008

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes    916 874   2 142 190   2 237 842

Pagamentos a fornecedores (   9 501) (   984 344) (   845 026)

Pagamentos ao pessoal (   247 242) (   952 509) (   930 378)

Fluxos gerados pelas operações    660 131    205 337    462 438

Recebimento/(Pagamento) do imposto sobre o rendimento - (   104 734) (   65 723)

Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade operacional   41 943 876    208 321 (   103 706)

Fluxos das actividades operacionais (1)   42 604 007    308 924    293 009

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:

Activos tangíveis e intangíveis (   1 721) (   189 269) (   78 864)

Fluxos das actividades de investimento (2) (   1 721) (   189 269) (   78 864)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:   126 302 678 - -

Aumentos de prestações acessórias   126 302 678 - -

Pagamentos respeitantes a:

Juros e custos similares (   450 325)

Dividendos (   166 407) (   211 454) (   64 133)

(   616 732) (   211 454) (   64 133)

Fluxos das actividades de financiamento (3)   125 685 946 (   211 454) (   64 133)

Efeito de cisão (4)    177 228 - -

Variação de caixa e seus equivalentes (5) = (1) + (2) + (3) + (4)   168 465 460 (   91 799)    150 012

Caixa e seus equivalentes no início do exercício    173 003    264 802    114 790

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício   168 638 463    173 003    264 802

BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.

(anteriormente MCALL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, 2009 e 2008

(Montantes expressos em Euros)
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Demonstrações de Resultados (anteriores a 2010 e em POC) 

 


