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Brisa Concessão Rodoviária, S.A. 

Sede: Quinta da Torre da Aguilha, Edifício BRISA, São Domingos de Rana 

Capital social: EUR 75 000 000, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais,  

sob o número único e de pessoa coletiva 502790024 

 

COMUNICADO 

Resultados do 1º semestre de 2017 

 

28 de julho de 2017 

As demonstrações financeiras reportadas ao 1º semestre de 2017 da Brisa Concessão Rodoviária, S.A. 

(“BCR”) foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais do Relato Financeiro (IFRS) e não 

foram sujeitas a Relatório de Auditoria. 

 

1. Evolução do Tráfego na Rede BCR  

No 1º semestre de 2017 a atividade macroeconómica deverá ter continuado a revelar um forte 

dinamismo, com o PIB e o Consumo Privado a apresentarem crescimentos expressivos. Este ambiente 

macroeconómico favorável promoveu a continuação do crescimento sustentado do tráfego em toda a 

rede da concessão BCR, observando-se no 1º semestre de 2017 um crescimento homólogo do Tráfego 

Médio Diário (TMD) de 7,4%. Neste período, a BCR apresentou um volume de tráfego de 18 049 

veículos / dia. De referir que esta evolução foi fortemente suportada por um expressivo crescimento 

orgânico de 7,7%.  

A localização menos favorável dos dias feriados em 2017, assim como a perda de um dia no 1º 

semestre de 2017 face a 2016 (em virtude do ano passado ter sido um ano bissexto), tiveram um 

contributo negativo para o crescimento final da circulação. Apesar destes impactos negativos, a 

circulação continuou a apresentar uma evolução muito positiva, aumentando 6,8% (foi o 5º semestre 

consecutivo com crescimentos entre os 6,5% e os 7,0%). Por fim, de referir que a indução de tráfego 

resultante da abertura do Túnel do Marão teve um contributo positivo para a circulação, embora com 

reduzida expressão.  

Todas as autoestradas da concessão continuam a registar um desempenho muito positivo, com 

destaque para a A9 (em parte devido à crescente saturação do IC17 / CRIL) e para a recuperação de 

tráfego na A14, cuja procura no 1º semestre do ano passado se tinha reduzido significativamente 

devido ao corte de que foi alvo num dos sublanços. 

http://www.brisaconcessao.pt/


 

 
www.brisaconcessao.pt                                                                                                                                    Pág. 2 de 7 

 

A análise da distribuição de tráfego por tipo de veículo revela uma evolução positiva tanto nos veículos 

ligeiros como nos veículos pesados, com estes últimos a revelar uma taxa de crescimento de circulação 

superior, em resultado da retoma económica do país (+6,6% e +9,9%, respetivamente). 

Evolução do Tráfego na Rede BCR 

 

 

 

2. Investimento (CAPEX)  

O investimento (CAPEX) na rede concessionada totalizou 19,4 M€, maioritariamente afeto a obras de 

alargamento e de reposição de pavimentos. Este montante inclui 8,6 M€ referente a grandes 

reparações (de pavimentos, obras de arte e taludes), que são tratados contabilisticamente como 

provisão ao abrigo do IFRIC 12. O valor dos alargamentos em curso na rede (Carvalhos/Sto. Ovídio, na 

A1, e Águas Santas/Ermesinde, na A4) totalizou 7,5 M€. No 2º semestre de 2017, o investimento na 

infraestrutura da BCR deverá ser superior ao registado nos primeiros 6 meses do ano, mantendo-se 

direcionado para as grandes reparações e alargamentos. 

 

3. Demonstração dos Resultados  

Proveitos Operacionais  

No 1º semestre de 2017, os proveitos operacionais totalizaram 257,7 M€, o que representa um 

aumento de 8,2% face ao período homólogo. Destaque para o forte crescimento das receitas de 

portagem, que atingiram os 251,6 M€ (+8,0% face ao 1º semestre de 2016), sustentadas pelo já 

referido acréscimo no tráfego e pela atualização das taxas de portagem em 0,8%. 

 

Circulação

Decomposição dos efeitos:

...Crescimento orgânico

...Efeitos calendário

...Outros (incl, ano bissexto)

TMD

Homólogo

1S16 1S17

7,3% 6,8%

6,2% 7,7%

6,7% 7,4%

0,6% -0,5%

0,5% -0,4%

16 810 18 049
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Custos Operacionais  

Os custos operacionais, excluindo Amortizações, Depreciações e Provisões, atingiram os 64,4 M€ no 

1º semestre de 2017 (+3,7% face ao mesmo período do ano passado), refletindo o expressivo aumento 

da atividade que se tem vindo a verificar. De referir que o crescimento dos custos operacionais se 

mantém significativamente abaixo do aumento registado nas receitas. 

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, que traduz essencialmente os custos de 

subcontratação dos serviços de Operação e Manutenção da rede de autoestradas concessionadas e os 

custos de cobrança eletrónica de portagens, registou um acréscimo de 3,5% face ao período homólogo, 

totalizando 62,9 M€. 

A 30 de junho de 2017, a BCR contava com 14 colaboradores, representativos de uma despesa de 

0,9 M€. O número de colaboradores não se alterou face ao período homólogo. 

A rubrica de Amortizações, Depreciações, Ajustamentos e Provisões ascendeu a 85,4 M€ (+0,7% face 

ao 1º semestre de 2016), dos quais 22,2 M€ referentes a provisões, líquidas de 3,2 M€ de reversões, 

decorrentes da aplicação da norma interpretativa IFRIC 12, que se encontram relacionadas com custos 

de reposição de infraestruturas que a concessionária terá de incorrer no futuro, concretamente com 

grandes reparações a efetuar na rede. 

Resultado e Margem Operacional   

O Resultado Operacional (EBITDA) no 1º semestre de 2017 foi de 193,3 M€, o que representa um 

aumento de 9,8% ou 17,2 M€ face ao mesmo período do ano anterior. O forte crescimento registado 

ao nível dos proveitos operacionais, significativamente superior ao aumento registado nas rúbricas de 

custos, permitiu um aumento significativo da margem EBITDA, que atingiu os 75,0% (+1,1 p.p. face ao 

período homólogo). 

O EBIT foi de 107,9 M€, situando-se a margem EBIT nos 41,9%, o que representa um aumento de, 

respetivamente, 18,2% e de 3,6 p.p. face a 30 de junho de 2016. 

Resultados Financeiros  

No 1º semestre de 2017, os Resultados Financeiros da BCR registaram um valor negativo de 39,8 M€, 

o que representa uma melhoria de 15,3 M€ em relação ao período homólogo.  

Os Proveitos Financeiros, que correspondem inteiramente à rubrica de Juros Obtidos, continuam a 

refletir as baixas taxas de remuneração oferecidas pelos depósitos bancários, resultando numa descida 

de 0,3 M€ no 1 º semestre de 2016 para um valor próximo de zero no 1º semestre de 2017. 

Os Custos Financeiros registaram uma evolução muito positiva, tendo diminuído 28,1% ou 15,6 M€ 

face ao período homólogo (de 55,4 M€ para 39,8 M€). Esta redução é essencialmente explicada por i) 

encargos que deixaram de ser suportados na sequência do reembolso, em dezembro de 2016, do 
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empréstimo obrigacionista de 407,3 M€, o qual vencia juros a um cupão de 4,5% e por ii) custos não 

recorrentes no 1º semestre de 2016, relacionados com o exercício da opção de recompra e respetivo 

reembolso antecipado, por opção da BCR, de um empréstimo obrigacionista no montante de 120 M€, 

cuja maturidade seria apenas em junho de 2020.  

Resultado Líquido  

O Resultado Líquido foi de 48,7 M€, apurado com base num Resultado Antes de Impostos de 68,0 M€ 

e em 19,3 M€ de Imposto sobre o Rendimento. 

 

4. Posição Financeira 

Dívida Financeira e Liquidez  

A 30 de junho de 2017, a dívida bruta contabilística da BCR totalizava 2 407 M€, tendo aumentado 

206 M€ em relação ao final do ano anterior (na ótica nominal, a dívida bruta era de 2 446 M€ a 30 de 

junho de 2017). A BCR finalizou o semestre com cerca de 339 M€ de liquidez (face aos 118 M€ a 31 de 

dezembro de 2016), estando cerca de 114 M€ em contas de reserva, para investimento e serviço da 

dívida. Desta forma, a dívida líquida da BCR era, numa ótica contabilística, de 2 067 M€ no final do 

semestre, tendo diminuído 15 M€ neste período (na ótica nominal aumentou 10 M€ para 2 107M€).  

Durante o 1º semestre de 2017 a BCR manteve uma gestão financeira prudente. Em maio foi emitido 

um novo empréstimo obrigacionista, no montante de 300 M€ (cupão de 2,375% e maturidade em 

2027), o que permitiu continuar a alongar a maturidade média da dívida, reduzir o seu custo médio e 

assegurar uma maior flexibilidade financeira. Adicionalmente, a 30 de junho de 2017 a BCR dispunha 

de linhas com garantia de subscrição num montante total de 275 M€ (não utilizadas).  

Em 30 de junho de 2017, cerca de 75% da dívida da BCR estava sujeita ao regime de taxa de juro fixa e 

cerca de 25% ao regime de taxa de juro variável. A taxa média ponderada da dívida durante o 1º 

semestre de 2017 (incluindo o efeito dos instrumentos derivados) foi de cerca de 2,8%, o que 

representa uma diminuição de cerca de 48 pontos base face à taxa verificada durante 2016. 

 

Posição Financeira  

No final do 1º semestre de 2017, o Ativo Líquido da BCR era de 2 891 M€, constituído essencialmente 

pelo ativo intangível respeitante ao direito de concessão da rede de autoestradas e por depósitos 

bancários. O Passivo totalizava 2 735 M€ (face a 2 508 M€ em dezembro de 2016), tendo para este 

aumento de 227 M€ contribuído significativamente a operação de financiamento já referida. O Capital 

Próprio diminuiu 52 M€ (para 156 M€), tendo para esta variação contribuído a distribuição efetuada 

ao acionista BCR SGPS, S.A., no montante total de 101 M€. 
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5. Covenants e Rating 

Covenants  

Para além da sua estrutura financeira e contratual, que confere um elevado nível de proteção aos 

credores, a BCR mantém uma gestão financeira prudente e conservadora. Os quatro covenants sob a 

forma de rácios financeiros (designados por Net Senior Debt / EBITDA, Historic ICR, Forward Looking 

ICR e CLCR) a que a empresa está sujeita ao abrigo do Common Terms Agreement (CTA) encontram-se, 

à data de 30 de junho de 2017, significativamente dentro dos limites estabelecidos.  

O rácio Net Senior Debt / EBITDA situou-se nos 5,05x, ou seja, abaixo do nível verificado no final de 

2016 (5,25x) e significativamente abaixo do limite máximo de 5,75x definido para o respetivo nível de 

trigger event, permitindo manter assim um nível elevado de segurança face aos limites estabelecidos. 

O rácio Historic ICR era, a 30 de junho de 2017, de 4,27x, ou seja, muito acima do limite mínimo de 

2,25x definido para o respetivo nível de trigger event. Apesar de ter registado uma ligeira diminuição 

face aos 4,38x registados a 31 de dezembro de 2016, é de referir que a mesma é justificada por um 

efeito temporário relacionado com o calendário de cupões de emissões obrigacionistas, sendo 

expectável que o rácio reverta este efeito durante o segundo semestre de 2017. 

Rating 

As notações de Rating atribuídas à BCR são de “BBB” (Stable Outlook) pela Fitch Ratings e de “Baa3” 

(Stable Outlook) pela Moody’s (confirmado em maio de 2017).  
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Demonstração sintética dos Resultados e de Outro Rendimento Integral  

 

 

 

 

Milhões de € 1H16 1H17 Var,%

Proveitos operacionais 238,2 257,7 8,2%

Receita de portagem 233,0 251,6 8,0%

Áreas de serviço 3,3 3,4 3,3%

Outros proveitos operacionais 1,9 2,7 38,4%

Custos operacionais 62,1 64,4 3,7%

FSE's 60,7 62,9 3,5%

Custos com pessoal 0,8 0,9 14,1%

Outros custos operacionais 0,6 0,6 1,8%

EBITDA 176,1 193,3 9,8%

Amort,, deprec,, ajust,, prov, e reversões 84,9 85,4 0,7%

EBIT 91,2 107,9 18,2%

Proveitos construção (IAS11/IFRIC12) 9,1 9,0 -1,3%

Custos construção (IAS11/IFRIC12) -9,1 -9,0 -

Resultado Financeiro -55,2 -39,8 -

Custos financeiros 55,4 39,8 -28,1%

Proveitos financeiros 0,3 0,0 -94,2%

Resultado Antes de Imposto 36,1 68,0 88,6%

Imposto 9,3 19,3 106,8%

Resultado Líquido 26,7 48,7 82,2%
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Demonstração sintética da Posição Financeira  

 

Milhões € 2016 1H17 Var.%

Ativos Não Correntes 2 562,6 2 510,5 -2,0%

Ativos intangíveis 2 496,5 2 440,9 -2,2%

Ativos fixos tangíveis 8,3 8,1 -2,2%

Ativos por impostos diferidos 57,9 61,5 6,2%

Ativos Correntes 153,5 380,5 147,8%

Caixa e equivalentes 118,3 339,2 186,7%

Outros 35,2 41,3 17,2%

Total do Ativo 2 716,2 2 890,9 6,4%

Total do Capital Próprio 208,1 156,3 -24,9%

Passivos Não Correntes 2 243,4 2 234,5 -0,4%

Empréstimos a MLP 2 028,4 2 009,2 -0,9%

Outros 215,0 225,3 4,8%

Passivos Correntes 264,6 500,2 89,0%

Empréstimos a CP 172,6 397,4 130,2%

Outros 92,0 102,7 11,7%

Total do Passivo 2 508,0 2 734,7 9,0%

Total do Capital Próprio e Passivo 2 716,2 2 890,9 6,4%
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