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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 502 790 024 

 

COMUNICADO 

Resultados anuais de 2017 

 

08 de fevereiro de 2018 

As demonstrações financeiras reportadas ao ano de 2017 da Brisa Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR”) 

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

foram sujeitas a Relatório de Auditoria. 

1. Evolução do Tráfego na rede BCR 

O ambiente macroeconómico favorável que se verificou em 2017, com especial destaque para a 

evolução muito positiva do PIB (que revelou crescimentos positivos superiores aos observados em 

2016), contribuiu para a continuação do crescimento sustentado do tráfego em toda a rede da 

concessão BCR. O Tráfego Médio Diário (TMD) da concessão atingiu os 19 847 veículos, 

correspondendo a um crescimento homólogo de 7,1%. O crescimento da circulação foi ligeiramente 

inferior, situando-se nos 6,8%, em resultado do dia a menos de 2017 quando comparado com 2016 

(que foi um ano bissexto).  

Evolução do Tráfego na rede BCR 

 
               * Inclui impacto do ano bissexto  

Circulação

Decomposição dos efeitos:

...Crescimento orgânico

...Efeitos calendário (*)

...Outros

TMD

Homólogo 6,7% 7,1%

0,7% -0,5%

0,1% 0,0%

18 534 19 847

2016 2017

7,0% 6,8%

6,2% 7,3%
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Tal como em 2016, todas as autoestradas continuaram a revelar crescimentos muito positivos, sendo 

de destacar a A9 que registou o maior crescimento anual na rede (+10,9%), beneficiando da crescente 

saturação do IC17 / CRIL. A menor variação anual registou-se na A4 (+5,2%). 

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 da circulação 

superior em resultado da retoma económica que se tem vindo a verificar no país (+6,6% e +9,3%, 

respetivamente). 

2. Investimento (CAPEX) 

O investimento (CAPEX) na rede concessionada totalizou 47,7 M€, maioritariamente afeto a obras de 

alargamento e de beneficiação/reforço de pavimentos. Este montante inclui 27,0 M€ referente a 

grandes reparações (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 9,5 M€. 

3. Demonstração dos Resultados 

Proveitos Operacionais 

Em 2017, os proveitos operacionais totalizaram 570,7 M€, o que representa um aumento de 8,2% face 

a 2016. Destaque para o forte crescimento das receitas de portagem, que atingiram os 557,2 M€ 

(+8,1% face a 2016), sustentadas pelo já referido acréscimo no tráfego e pela atualização das taxas de 

portagem em 0,84%. 

Custos Operacionais  

Os custos operacionais, excluindo Amortizações, Depreciações, Ajustamentos e Provisões 

aumentaram 3,1% em 2017 (atingindo os 129,6 M€), refletindo o significativo aumento da atividade 

que se tem vindo a registar. Adicionalmente, estão incluídos neste montante 1,2 M€ referentes a 

reparações fora do âmbito do IFRIC 12. 

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, que reflete 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 3,2% face ao período homólogo, 

totalizando 126,6 M€.  

Os Custos com Pessoal totalizaram 1,7 M€ em 2017, tendo a BCR acabado o ano com 11 colaboradores, 

o que compara com 14 colaboradores em 2016. 

A rubrica de Amortizações, Depreciações, Ajustamentos e Provisões ascendeu a 173,2 M€ (+2,4% face 

a 2016), dos quais 44,1 M€ referentes a provisões, líquidas de 4,8 M€ de reversões, decorrentes da 
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aplicação da norma interpretativa IFRIC 12 relacionadas com custos de reposição de infraestruturas 

que a concessionária terá de incorrer no futuro, concretamente com grandes reparações a efetuar na 

rede. 

Resultados e Margens Operacionais   

O Resultado Operacional (EBITDA) em 2017 foi de 441,1 M€, o que representa um aumento de 9,8% 

(+39,4 M€ face ao ano anterior). O forte crescimento registado ao nível dos proveitos operacionais, 

aliado a um controlo das rúbricas de custos, permitiu um aumento significativo da margem EBITDA, 

que atingiu os 77,3% (+1,1 p.p. face ao período homólogo).  

O EBIT foi de 267,9 M€, situando-se a margem EBIT nos 47%, o que representa um aumento de, 

respetivamente, 15,1% e de 2,8 p.p. face a 2016. 

Resultados Financeiros 

Os Resultados Financeiros da BCR registaram, em 2017, um valor negativo de 81,7 M€, representando 

uma melhoria significativa de 22,7 M€ em relação ao período homólogo.  

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

0,04 M€, o que reflete as baixas taxas de remuneração oferecidas pelos depósitos bancários. 

Os Custos Financeiros diminuíram significativamente em 23,0 M€ (de 104,7 M€ para 81,8 M€), como 

resultado i) do reembolso do empréstimo obrigacionista ocorrido em dezembro de 2016 (407,3 M€) 

com um cupão de 4,5%; ii) dos custos não recorrentes suportados em 2016 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) e iii) dos inferiores custos 

de contratação de financiamentos, quando comparados com 2016. 

Resultado Líquido 

O Resultado Líquido foi de 136,1 M€, apurado com base num Resultado Antes de Impostos de 

186,2 M€ e em 50,1 M€ de Imposto sobre o Rendimento, representando um crescimento significativo 

de 48,4% face a 2016. 

4. Posição Financeira 

Dívida Financeira e Liquidez 

A 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta contabilística da BCR totalizava 2 419,2 M€, tendo 

aumentado 218,2 M€ em relação ao final do ano anterior (na ótica nominal, a dívida bruta era de 

2 426,8 M€ a 31 de dezembro de 2017). A BCR finalizou o ano de 2017 com cerca de 445,8 M€ de 
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liquidez (face aos 118,3 M€ a 31 de dezembro de 2016), estando cerca de 111,6 M€ em contas de 

reserva, para investimento e serviço da dívida. Desta forma, no final de 2017, e numa ótica 

contabilística, a dívida líquida da BCR era de 1 973,4 M€, tendo diminuído 109,3 M€ durante o ano 

(diminuiu 116,5 M€ na ótica nominal).  

Durante 2017 a BCR manteve uma gestão financeira prudente, tendo realizado operações que lhe 

permitiram alongar o perfil de maturidade e reduzir o custo médio da sua dívida, nomeadamente:  

▪ Maio: Emissão de um empréstimo obrigacionista no montante de 300 M€ (cupão de 2,375% e 

maturidade em 2027); 

▪ Maio: Extensão da maturidade, até 2020, de uma linha de financiamento com garantia de 

subscrição, num montante de 100 M€; 

▪ Outubro: Extensão de maturidade, também até 2020, de uma linha de financiamento com 

garantia de subscrição, num montante de 50 M€.  

A 31 de dezembro de 2017 a BCR dispunha de linhas de financiamento com garantia de subscrição 

num montante de 275 M€, mantendo-se as mesmas totalmente por utilizar.  

No final do ano, cerca de 70% da dívida da BCR estava sujeita ao regime de taxa de juro fixa e cerca de 

30% ao regime de taxa de juro variável. A taxa média ponderada da dívida durante 2017 (incluindo o 

efeito dos instrumentos derivados) foi de cerca de 3,0%, o que representa uma diminuição de cerca 

de 30 pontos base face à taxa verificada durante 2016. De referir que a 31 de dezembro de 2017, a 

taxa média ponderada da dívida era de 2,8%, o que permite antever uma evolução positiva dos custos 

financeiros nos próximos exercícios. 

Posição Financeira  

No final de 2017, o Ativo Líquido da BCR era de 2 936,9 M€, constituído essencialmente pelo ativo 

intangível respeitante ao direito de concessão da rede de autoestradas e por depósitos bancários. O 

Passivo totalizava 2 752,2 M€, tendo aumentado 244,2 M€ como resultado das operações financeiras 

já referidas. O Capital Próprio diminuiu 23,5 M€ (para 184,6 M€), tendo para esta variação contribuído 

as distribuições de 161 M€ efetuadas ao acionista BCR SGPS, S.A.. Estas distribuições foram realizadas 

através de dividendos, distribuição de reservas livres e redução de capital. 

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

à data de 31 de dezembro de 2017, significativamente dentro dos limites estabelecidos.  

O rácio Net Senior Debt / EBITDA situou-se nos 4,51x, ou seja, significativamente abaixo do nível 

verificado no final de 2016 (5,25x) e do limite máximo definido para o respetivo nível de trigger event 

(5,75x). Em 2017 a BCR acentuou a sua trajetória de desalavancagem, como consequência do aumento 

registado no EBITDA em conjunto com a diminuição da dívida líquida. 

O rácio Historic ICR era, a 31 de dezembro de 2017, de 5,68x, ou seja, muito acima do limite mínimo 

de 2,25x definido para o respetivo nível de trigger event. Este rácio também apresenta uma evolução 

positiva face aos 4,38x de 2016, atingindo mesmo o valor mais alto desde que a estrutura contratual 

da BCR foi implementada (no final de 2010). 

Rating 

Ao longo de 2017 o rating da BCR evoluiu de forma favorável, refletindo o forte desempenho 

operacional e financeiro da empresa. Em setembro de 2017, a Moody’s alterou o Outlook da BCR de 

‘Estável’ para ‘Positivo’, após a revisão em alta do Outlook de Portugal. A notação de rating de longo 

prazo foi reafirmada em ‘Baa3’. 

Já em dezembro de 2017, a Fitch confirmou a notação de rating de longo prazo da BCR de ‘BBB’ e reviu 

em alta o Outlook de ‘Estável’ para ‘Positivo’. A notação de curto prazo também foi revista em alta de 

‘F3’ para ‘F2’. Posteriormente, em janeiro de 2018, a Fitch reviu em alta a notação de rating de longo 

prazo da BCR de ‘BBB’ para ‘BBB+’ sendo o Outlook ‘Estável’. A notação de curto prazo foi reafirmada 

em ‘F2’. 
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Demonstração sintética dos Resultados 

 

 

 

  

Milhões de € 2016 2017 Var.%

Proveitos operacionais 527,4 570,7 8,2%

Receita de portagem 515,3 557,2 8,1%

Áreas de serviço 7,8 8,1 2,9%

Outros proveitos operacionais 4,3 5,4 25,6%

Custos operacionais 125,7 129,6 3,1%

FSE's 122,7 126,6 3,2%

Custos com pessoal 1,7 1,7 2,4%

Outros custos operacionais 1,3 1,2 -2,6%

EBITDA 401,7 441,1 9,8%

Amort., deprec., ajust., prov. e reversões 169,1 173,2 2,4%

EBIT 232,7 267,9 15,1%

Proveitos construção (IAS11/IFRIC12) 21,4 13,3 -37,7%

Custos construção (IAS11/IFRIC12) -21,4 -13,3 -

Resultado Financeiro -104,4 -81,7 -

Custos financeiros 104,7 81,8 -21,9%

Proveitos financeiros 0,3 0,0 -89,2%

Resultado Antes de Imposto 128,3 186,2 45,1%

Imposto 36,6 50,1 36,9%

Resultado Líquido 91,7 136,1 48,4%
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Demonstração sintética da Posição Financeira 

 
  

Milhões € 2016 2017 Var.%

Ativos Não Correntes 2 562,6 2 455,7 -4,2%

Ativos intangíveis 2 496,5 2 380,3 -4,7%

Ativos fixos tangíveis 8,3 9,0 8,7%

Ativos por impostos diferidos 57,9 66,4 14,7%

Ativos Correntes 153,5 481,2 213,4%

Caixa e equivalentes 118,3 445,8 276,8%

Outros 35,2 35,4 0,4%

Total do Ativo 2 716,2 2 936,9 8,1%

Total do Capital Próprio 208,1 184,6 -11,3%

Passivos Não Correntes 2 243,4 2 227,1 -0,7%

Empréstimos a MLP 2 028,4 1 994,0 -1,7%

Outros 215,0 233,1 8,4%

Passivos Correntes 264,6 525,1 98,5%

Empréstimos a CP 172,6 425,2 146,3%

Outros 92,0 99,9 8,7%

Total do Passivo 2 508,0 2 752,2 9,7%

Total do Capital Próprio e Passivo 2 716,2 2 936,9 8,1%
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