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introduçãoO1

• Brisa 2008

Janeiro
Brisa cria fundo solidário que reverte a favor de duas
instituições de solidariedade social escolhidas pelos
colaboradores aderentes.

Conclusão dos trabalhos de alargamento da A1, de
duas para três vias, no sublanço Santarém / Torres
Novas. Lisboa e Torres Novas passam então a estar
ligadas por uma auto-estrada com três vias em cada
sentido, numa extensão de 95 km.

Fevereiro
Consórcio que integra a Brisa escolhido para a shortlist
do concurso para duas auto-estradas na zona de
Moscovo, na Rússia, com uma extensão total de 62 km.

Março
Assembleia Geral da Brisa elege novos corpos sociais
da empresa.

Brisa apresenta Relatório de Sustentabilidade, auditado
externamente e classificado com a notação GRI A+
Third Party Checked na avaliação dos indicadores da
Glogal Reporting Initiative.

Abril
Brisa paga dividendo de 31 cêntimos por acção.

Maio
Brisal inaugura troço final da A17, entre Louriçal e
Mira. Com esta obra, a Brisal passa a estar aberta ao
tráfego em toda a sua extensão, ao longo de 92 km,
entre Mira e a a Marinha Grande.

Brisal introduz o inovador sistema Via Manual, que
permite efectuar o pagamento automatizado, com
recurso a cartões, moedas, notas e por Via Verde,
possibilitando, ainda, caso o cliente o deseje, a
assistência de um operador de portagem.

Junho
Brisa assina acordos com a APENA e a Quercus, com o
objectivo de apoiar acções que promovam a biodiver-
sidade, bem como a intervenção e a educação
ambiental.

Julho
Brisa anuncia o consórcio para o projecto da infra-
-estrutura do Comboio de Alta Velocidade, no qual
detém uma participação de 15%.

Brisa Assistência Rodoviária passa a operar o Túnel do
Marão, Concessão detida pela Itínere.

Consórcio que integra a Brisa, escolhido para a shortlist
da Concessão Baixo Tejo, situada na zona da Grande
Lisboa, na margem Sul do Rio Tejo, com um total de 
68 km.

Agosto
Consórcio que integra a Brisa seleccionado para a
shortlist do concurso da Concessão Alligator Alley, na
Florida (EUA), com uma extensão total de 126 km.

Setembro
Consórcio que integra a Brisa seleccionado para a
shortlist da Concessão Litoral Oeste, uma concessão
que ligará a A8/A17 e a A1, com um total de 112 km.

Novembro
Brisa realiza 8º Investor’s Day.

Dezembro
Brisa renegoceia contrato de Concessão com o Estado
Português (quinta alteração das bases anexas ao
Decreto-Lei 294/97), alargando o prazo da Concessão
em três anos e permitindo optimizar a estrutura
empresarial da empresa, através da criação de uma
holding.



A Brisa – Auto-estradas de Portugal foi fundada em
1972. Em 37 anos de actividade, transformou-se numa
das maiores operadoras de auto-estradas com
portagens no mundo e a maior empresa portuguesa de
infra-estruturas de transporte.

A actividade da Brisa centra-se na Operação e
Manutenção de auto-estradas com portagem, quer
através de investimentos directos em Portugal, quer
através das suas participadas nacionais e internacionais.

As restantes operações desenvolvidas pela empresa
complementam a sua actividade principal e consistem
na prestação de serviços associados à segurança ou à
comodidade da circulação rodoviária, em auto-estrada
e em circuito urbano. Nestas, merece destaque a Via
Verde, uma modalidade de pagamento electrónico, que
debita automaticamente na conta bancária a tarifa
relativa à quilometragem percorrida, contribuindo
definitivamente para uma mobilidade mais cómoda,
fácil e segura.

Em Portugal, a Brisa detém quatro concessões rodoviárias
– Brisa, Atlântico, Brisal e Douro Litoral, que representam
17 auto-estradas com um total de 1 494 km.

A nível internacional, a Brisa está presente nos Estados
Unidos da América (EUA), na Concessão Northwest
Parkway; no Brasil, através da participação na CCR, que
detém sete concessões rodoviárias e a concessão da
Linha 4 do Metro de São Paulo; assim como na
Holanda, através de operações de cobrança electrónica
de portagens.

Presente no mercado de capitais há mais de uma
década, a Brisa está cotada na Euronext Lisboa, onde
integra o seu principal índice, o PSI 20, apresentando
uma capitalização bolsista próxima dos 3 000 milhões
de euros, no final de 2008.

A Brisa faz, ainda, parte do Euronext 100, o índice que
reúne as maiores empresas de França, Holanda, Bélgica
e Portugal; do Bloomberg European 500, o índice que
congrega as 500 empresas europeias com maior
capitalização bolsista; e do FTSE4Good, o índice
Europeu de referência em responsabilidade social. 

A Brisa encontra-se estruturada de acordo com o
seguinte modelo de organização: 
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• Perfil Brisa

Desenvolvimento de Negócio

Responsáveis de Mercado
Centro Corporativo

Brisa
Atlântico

Brisal
Douro

Tejo

NWP
CCR

Concessões

BEG
TIIC

Operação e
Manutenção Via Verde

Electrónica
Rodoviária (BAER)

MCall

Inovação e
Tecnologia

Operações Outros Negócios

Asterion
Controlauto

Elos

Assistência
Rodoviária (BAR)
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• Estratégia Empresarial 

Horizonte 1

Negócios maduros, com
crescimento estável e riscos
reduzidos

• Concessão Brisa
• Concessão Atlântico
• Operação e Manutenção
• Via Verde
• Controlauto
• Outras empresas

75%

Horizonte 2

Negócios em crescimento,
com riscos conhecidos
ou limitados

• CCR
• Concessão Brisal
• Concessão Northwest Parkway

23%

Horizonte 3

Negócios embrionários
(em fase inicial) requerendo
investimentos relevantes

• Concessão Douro Litoral
• Concessão Baixo Tejo
• Movenience
• TIIC
• Projectos em fase de proposta

2%

60-70% 25-30% 5-10%
Objectivos médio/longo prazo

Percentagem de capital entregue - Situação actual

HORIZONTES DE INVESTIMENTO

Portugal

75%

Participar em
concursos apenas quando

a criação de valor do
projecto for significativo

(com interesses minoritários)

Participar em projectos,
com interesses minoritários,

intervenção na gestão e
opção de aumento no futuro

Prioridade - participar em projectos com
posição accionista líder, embora

minoritário

Projectos a
não considerar

Mercados maduros Mercados convergentes

Tipo de
Projecto/
Activo

Concessões
Greenfield

Concessões
Brownfield
com crescimento

Concessões
Brownfield
maduras

Oportunistamente
participar em proposta
no mercado secundário

de concessões em Portugal

Prioridade - participar
em projectos, com

interesses minoritários,
intervenção na gestão e

opção de aumento
no futuro

PRIORIDADES DE INVESTIMENTO

A Brisa tem uma estratégia focalizada na criação de valor
que passa pela maximização dos activos existentes no
portfolio de negócios e pelo investimento e aquisição de
novas oportunidades de negócio. Uma sólida situação
financeira, aliada a uma política de dividendos estável,
têm sido dois dos pilares chave na estrutura financeira de
suporte ao desenvolvimento da actividade.

No que diz respeito à carteira de negócios, a Brisa
apresenta-se como um gestor activo de portfolio através
de um equilíbrio entre negócios maduros que apresentam

um crescimento estável e baixo risco; negócios em
crescimento, com um risco limitado; e startups que
apresentam maiores riscos.

Apesar das condições actuais de mercado requererem
uma aproximação muito selectiva a novas oportunidades
de negócio, a Brisa tem definido um conjunto de
prioridades para o médio prazo. Essas prioridades
centram-se em projectos que apresentam menor risco,
quer pelas parcerias estabelecidas, quer pelo reduzido
nível de risco subjacente às receitas.
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• Principais indicadores de desempenho

REDE

2004 2005 2006 2007 2008

Número de auto-estradas em concessão directa 11 11 11 16 16

Número de quilómetros das auto-estradas em concessão directa 1 106 1 106 1 106 1 346 1 356

Número de quilómetros da concessão directa abertos ao tráfego 1 007 1 063 1 074 1 135 1 254

Número de quilómetros abertos ao tráfego incluindo participadas 

em Portugal e no Brasil 2 619 2 675 2 696 2 757 3 270

Número de quilómetros abertos ao tráfego, ajustados à % de participação 1 283 1 340 1 352 1479 1 644

EXPLORAÇÃO (montantes em milhões de euros)

2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS

Proveitos totais de exploração, euros 574 577 586 646 686

Receitas de portagens, euros 523 509 511 576 583

Percentagem das portagens nos proveitos totais de exploração 91% 88% 87% 89% 85%

EBITDA1 424 418 418 460 483

Margem do EBITDA, % 74% 72% 71% 71% 70%

EBIT2 315 296 294 281 277

Margem do EBIT, % 55% 51% 50% 44% 40%

Resultado líquido do exercício atribuível a detentores do capital 191 298 167 259 152

1 Resultados antes de ganhos e perdas financeiros, impostos e amortizações
2 Resultados antes de ganhos e perdas financeiros e impostos

BALANÇO (montantes em milhões de euros)

2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS

Capital social, inteiramente subscrito1 600 600 600 600 600

Capital próprio e interesses minoritários 1 535 1 625 1 566 1 691 1 373

Passivo 2 566 2 687 2 873 3 668 4 221

Activo líquido total 4 101 4 312 4 439 5 359 5 594

Capital próprio/Activo líquido total, % 37% 38% 35% 32% 25%

Rendimento do capital próprio (ROE), % 12,4% 18,3% 10,7% 15,3% 11,1%

Rendimento do activo (ROA), % 4,7% 6,9% 3,8% 4,8% 2,7%

1 Com o valor nominal de um euro cada acção

DÍVIDA

2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS

Dívida financeira líquida, milhões de euros 2 232 2 069 2 364 3 208 3 674

Dívida financeira líquida/EBITDA, (x) 5,3 4,9 5,7 7,0 7,6

EBITDA/Encargos financeiros, (x) 4,5 4,9 5,2 4,1 2,7

ACÇÃO

2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS

Número de acções emitidas, milhões 600 600 600 600 600

Cotação no final do ano, euros 6,75 7,16 9,45 10,05 5 351

Capitalização bolsista no final do ano, milhões de euros 4 050 4 296 5 670 6 030 3 211

Resultado líquido por acção, cêntimos (de euro) 32 50 28 43 26

Dividendo por acção (bruto) 27 27 28 31 311

PER no final do ano (x) 21 14 34 23 21

1 Proposta de Aplicação de Resultados



Um ano histórico

2008 ficará na memória colectiva como um ano
histórico, marcado por uma crise sem precedentes nas
últimas décadas, que abalou o sistema e os mercados
financeiros e que tem tido impactos consideráveis nas
economias. Esta crise atingiu a generalidade do sector
empresarial, e a Brisa não foi imune, quer na
valorização bolsista, quer no tráfego, cujo
comportamento está directamente ligado ao
crescimento económico.

Contudo, a Brisa soube agir em antecipação. No dia 29
de Julho, foi comunicado ao mercado e aos accionistas,
na divulgação de resultados semestrais, um conjunto de
medidas cujo objectivo foi ajustar a actividade da
empresa à rápida alteração das condições económicas.

Estas medidas incluíram a redução das despesas
operacionais e do investimento, o reforço dos projectos
internos destinados à maior eficiência operacional, além
da adopção de uma gestão mais activa dos diferentes
negócios.

A conjuntura económica desfavorável não impediu a
Brisa de continuar a prosseguir e a concretizar
importantes objectivos operacionais e estratégicos.

Concretização das metas operacionais

A Brisa atingiu no final de 2008 as principais metas
operacionais a que se propôs: crescimento das receitas
de portagem, crescimento negativo dos custos
operacionais no segundo semestre, manutenção de
uma margem EBITDA superior a 70%, e redução do
plano de investimentos.

Uma nova estrutura organizacional foi definida e
adoptada na transição, entre 2008 e 2009, com vista a
uma maior clareza na liderança de cada negócio e o
reforço da eficiência operativa. A nova organização tem
por base uma gestão autónoma de cada concessão
rodoviária, introduzindo maior visibilidade aos vários
activos e maior controlo dos investimentos, bem como
a criação de uma nova unidade de operações e
manutenção independente das concessões, que agrega
todas as actividades operacionais destas últimas. As
sinergias e as economias de escala inerentes a este
modelo irão reforçar o trabalho desenvolvido de
melhoria da eficiência.

Importantes realizações empresariais

A empresa manteve a sua participação no programa de
Novas Concessões, lançado pelo Estado Português, mas
com maior selectividade nos projectos, nomeadamente
ao tipo de risco associados e rentabilidade dos capitais
investidos.

No âmbito deste programa os consórcios participados
pela Brisa, em associação com reconhecidos parceiros
do sector de construção e das infra-estruturas,
conseguiram a adjudicação de duas importantes
concessões: a Concessão Baixo Tejo, definitiva em
Janeiro de 2009, e a Concessão Litoral Oeste, também
definitiva em Fevereiro de 2009. Estes novos negócios
apresentam baixo risco de tráfego e de receitas, bem
como adequados níveis de rentabilidade.

A empresa esteve igualmente activa no Programa de
Comboio de Alta Velocidade. O consórcio Elos, em que
a Brisa partilha a liderança, ficou em primeiro lugar na
short list para o contrato de concessão do troço
Poceirão-Caia, após ter apresentado proposta em
Outubro.
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• Mensagem do Presidente



Um novo contrato de concessão

Apesar da importância da concretização das metas
operacionais e da adição de duas novas concessões
rodoviárias ao seu portfólio de negócios, o facto mais
marcante do desempenho da empresa em 2008 foi a
conclusão, em Dezembro, do processo de renegociação
do contrato de concessão da Brisa.

O acordo estabelecido com o Estado Português
permitiu a clarificação de um conjunto de deveres e
obrigações de ambas as partes com benefícios
económicos para o Governo e para a empresa. Destes
destacam-se: a extensão do prazo de concessão, até
2035; diversos ajustamentos na rede, através de novas
ligações, que englobam novos investimentos, mas
também  novas fontes de receitas de portagens; bem
como a possibilidade da reestruturação societária e da
inerente optimização da estrutura financeira, através da
separação entre actividades de concessão e de holding 

Empenho na sustentabilidade

Por último, refira-se que o empenho da Brisa na
promoção do Desenvolvimento Sustentável continua a
ser uma orientação estratégica da empresa para a
gestão dos riscos e para a criação de novas
oportunidades.

A área do ambiente merece particular destaque com o
início do Programa Brisa pela Biodiversidade, que
compreende seis projectos no âmbito da investigação e
educação com instituições de referência, a par do
trabalho desenvolvido a nível interno no domínio da
eficiência energética.

A segurança rodoviária e a inovação tecnológicas
marcaram igualmente a actividade, salientando-se a
concretização de mais uma diminuição na taxa de
sinistralidade rodoviária, bem como o desenvolvimento
e a introdução de novos sistemas de cobrança de
portagem, em experimentação na Concessão Brisal.

2009, um ano difícil, mas com confiança
no futuro

2009 Apresenta-se como um ano de incerteza, mais
exigente. A Brisa mantém, apesar da adversidade, a sua
confiança no negócio.

O tráfego automóvel – variável fundamental do negócio
– continuará sob pressão, no entanto, os troços e
concessões mais recentemente abertos á operação,
compensarão em volume de tráfego a menor
performance das redes mais maduras e por isso mais
expostas á pressão económica.

Por sua vez, as margens operacionais beneficiarão das
vantagens do programa de eficiência em curso que
conduzirá a uma redução absoluta dos custos
operacionais já em 2008, permitindo continuar a
manter elevados níveis de EBITDA e respectiva margem.

Ao nível financeiro será de salientar o facto dos vários
negócios do grupo estarem totalmente financiados com
estruturas de longo prazo, não se perspectivando
necessidades de refinanciamento de curto prazo.

A reestruturação societária e a melhoria da estrutura
financeira, decorrente das possibilidades do novo
contrato de concessão serão uma matéria de estudo e
enfoque durante o corrente exercício.

Tal como em 2008 a Brisa não deixará, de uma forma
selectiva, de prosseguir um conjunto de oportunidades
de novos negócios, de criação de valor e de crescimento
no domínio das infra-estruturas.

A Brisa mantém a visão ambiciosa que a motiva,
confiante de que é viável atingir o objectivo de
conseguir o crescimento sustentado com criação de
valor, conciliando crescimento com rentabilidade,
reforçando os negócios actuais e assegurando o retorno
adequado dos novos investimentos, designadamente
através da manutenção da política de dividendos,
fundada na capacidade da empresa de gerar cash flows
estáveis.
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O ano de 2008 foi histórico, com a precipitação de uma
crise económico-financeira, de âmbito global, sem
precedentes nas últimas décadas. O crescimento
mundial abrandou fortemente – para 3,75% – após
uma média excepcionalmente elevada de 5% no
período 2004-07. O abrandamento afectou, sobretudo,
as economias avançadas, embora as emergentes
estejam a sofrer, cada vez mais, em resultado da crise
financeira e dos efeitos secundários dos elevados preços
das commodities.

Principais Economias Mundiais

Na Europa, como nos EUA, os governos e bancos centrais
adoptaram importantes medidas para repor a estabilidade
financeira, mas não conseguiram evitar que diversas
economias tenham entrado em recessão.

Na Zona Euro, as crises imobiliária e financeira travaram a
procura interna, numa altura em que a procura externa já
tinha também abrandado, o que levou a uma queda
abrupta do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de
2,7%, em 2007, para 0,9%, em 2008. Em alguns países,
as correcções serão mais pronunciadas e/ou prolongadas,
dependendo da exposição aos factores indutores da crise
e a outros problemas específicos de cada Estado.

A inflação passou a barreira dos 3%, pela primeira vez nos
últimos 15 anos, devido ao rápido aumento do preço da
energia. Isto inibiu o Banco Central Europeu (BCE) de usar
abertamente a taxa de referência como estímulo para a
economia, reduzindo-a apenas de 4%, no final de 2007,
para 2,5%, no final de 2008. A desaceleração da
economia fez aumentar o desemprego para 7,5%,
prevendo-se um novo agravamento em 2009, o que,
aliado ao enfraquecimento da procura interna, deverá
aliviar as pressões inflacionistas.

Nos EUA, apesar do estímulo fiscal e da depreciação do
dólar verificados no primeiro semestre de 2008, a
profundidade e extensão da crise financeira e imobiliária
teve um forte impacto no emprego e no consumo, o que
terá conduzido a economia para a recessão no final do
ano. O ritmo de expansão da economia norte-americana,
que tem vindo a ser sucessivamente mais fraco, não
passou de 1,2% em 2008. Neste contexto, a Reserva
Federal aliviou consideravelmente a política monetária,
baixando as taxas de juro de 4,25%, no final de 2007,
para 0%/0,25%, no fim de 2008, e pondera a
possibilidade de injectar liquidez no sistema financeiro em
montantes sem precedentes.

Apesar das quebras na inflação registadas no final do ano,
a Fed considera que o risco de deflação está controlado,
tendo a inflação homóloga em 2008 ultrapassado os 3%,
devido às pressões exercidas pelo preço dos factores
energéticos, com especial relevância para o petróleo.

Mercados Financeiros

A crise financeira fez-se sentir em todos os mercados
desenvolvidos e ao longo de todo o ano de 2008. As
praças europeias de acções, que entre 2003 e 2007
duplicaram de valor, desvalorizaram cerca de 50% em
2008, sendo que mais de metade deste valor foi perdido
no quarto trimestre do ano. Destacam-se as variações
anuais das bolsas de São Paulo (-53%), Frankfurt (-52%),
Nova Iorque (-47%) e Londres (-45%). Em Portugal, o PSI
20 seguiu a tendência internacional e encerrou o ano com
perdas superiores a 50%.

Portugal

Em 2008, a economia portuguesa ficou marcada por
um fraco crescimento da actividade (0,5%), num
contexto de deterioração do enquadramento
económico-financeiro nacional e internacional. A
interacção entre a desaceleração económica a nível
global e a situação de turbulência nos mercados
financeiros internacionais, bem como o aumento dos
preços das matérias-primas, tiveram um impacto muito
significativo numa economia como a portuguesa,
fortemente integrada em termos económicos e
financeiros.

A taxa de inflação seguiu a tendência global,
aumentando de 2,4% em 2007 para 2,7% em 2008.
No mercado de trabalho, que reage com algum
desfasamento temporal, registou-se uma redução da
taxa de desemprego (7,8% em 2008 vs. 8,1% em 2007)
mas a quebra na produtividade já se começou a sentir.
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• Enquadramento Macroeconómico

PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS

2005 2006 2007 2008
Zona Euro

PIB 1,7 2,9 2,7 0,9
Inflacção 2,2 2,2 2,1 3,3
Desemprego 9,0 8,3 7,5 7,5

EUA
PIB 2,9 2,8 2,0 1,2
Inflacção 2,9 2,8 2,6 3,4
Desemprego 5,1 4,6 4,6 5,7

Portugal
PIB 0,9 1,4 1,9 0,2
Inflacção 2,1 3,0 2,4 2,7
Desemprego 7,7 7,8 8,1 7,8

Fonte: EU Interim Forecast, em Jan09



Petróleo e Combustíveis Rodoviários

O ano de 2008 ficou marcado pela elevada volatilidade
do preço do petróleo. A tendência de aumento de
preço, que se começou a notar no fim de 2007,
manteve-se no primeiro semestre de 2008, com o barril
de Brent a atingir os 145 dólares no início de Julho. No
segundo semestre de 2008, o espectro da crise
económica conduziu a uma queda de 70% no preço do
petróleo, que em Dezembro atingiu os 45 dólares. A
média das cotações do Brent situou-se em 102 dólares,
o que representa um acréscimo de 42% em relação a
2007.

A volatilidade do preço do Brent verificada teve um forte
impacto no preço dos combustíveis em Portugal, que
oscilaram mais de 30% entre os máximos verificados em
Julho e os mínimos registados em Dezembro. O preço
médio dos combustíveis aumentou cerca de 11% face a
2007 – 16,5% no gasóleo e 5% nas gasolinas – apesar da
evolução favorável do dólar face ao euro. Mesmo neste
contexto de elevados preços, as vendas de combustíveis
aumentaram 3% (Jan08-Set08), tendo as vendas de
gasóleo crescido 4% e as de gasolinas estagnado.
Manteve-se, assim, a tendência decrescente da quota de
mercado das gasolinas face ao gasóleo, que em 2008
foram de 23% e 77%, respectivamente.

Mercado Automóvel

No mercado automóvel, depois das oscilações nas vendas
registadas em 2006 e 2007 (-4,8% e 4,3%, respecti-
vamente), estima-se que em 2008 se tenha verificado uma
nova quebra: -2,2%, com origem no mercado de veículos
ligeiros (-2,4%). As vendas totais de veículos em 2008
ficaram ao nível das registadas em 2004 (270 000 unidades).
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O mercado de concessões rodoviárias português tinha,
no final do ano em análise, 17 concessões e mais de
3 100 km concessionados, dos quais a Brisa gere cerca
de 50%. No portfolio de concessões rodoviárias actuais
incluem-se:

1. 100% da Concessão Brisa, uma rede que integra 11
auto-estradas, num total de 1 094 km. Termina em
2035;

2. 50% da Auto-estradas do Atlântico, que detém a
Concessão de duas auto-estradas, num total de 
170 km. Termina em 2028;

3. 70% da Concessão Brisal, que detém a auto-estrada
A17 - Litoral Centro, com 93 km. Termina em 2034;

4. 55% da Douro-Litoral, uma Concessão de 3 auto-
-estradas que compreende um total de 129 km.
Termina em 2034.

• Concessão Brisa

A Concessão Brisa contempla a exploração directa de 11
auto-estradas, num total de 1 094,2 km em operação,
sendo 1 016,6 km abrangidos por portagens. Esta rede
cobre o país de Norte a Sul e Oeste a Leste, sendo o
principal eixo rodoviário nacional. A Concessão termina
em 2035, em virtude do novo Contrato de Concessão
negociado com o Estado Português.
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• Concessões Rodoviárias

Indicadores económicos

Vendas totais: 579,9 milhões de euros
Resultado EBITDA: 439,0 milhões de euros

Margem EBITDA: 75,7%
Número de trabalhadores: 1 603
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Renegociação do Contrato de Concessão

A renegociação do Contrato de Concessão, concluída em
finais de Dezembro, aumentou o prazo de Concessão em
três anos e criou um conjunto de obrigações ao nível do
investimento na rede nos próximos anos, nomeadamente
ao nível dos alargamentos e da criação de novas ligações
e nós de acesso.

No mesmo processo, ficou definido que o aumento de
tarifas de portagem passa a estar limitado a 100% da
inflação, a partir de 2012, inclusive, em vez dos 90%
anteriormente previstos. No entanto, com esta
alteração, passará a haver uma partilha de receitas do
aumento da tarifa entre a Brisa e a Estradas de Portugal,
S.A. (91,5% Brisa e 8,5% E.P.).

A renegociação feita permitiu, ainda, reconfigurar o
modelo de exploração da Circular Sul de Braga. Foram
igualmente consignadas algumas ligações – Alto da
Guerra, na A12 e Plataformas Logísticas na A1 e A12,
Castanheira do Ribatejo e Poceirão, respectivamente.

Foi, também, garantida à Brisa a opção de transferência
da Concessão Brisa para uma sub-holding, permitindo
realizar uma reorganização societária que está, neste
momento, em análise.

Alargamentos, expansão e conservação

O contrato da Concessão Brisa prevê o alargamento do
número de vias de um sublanço sempre que o Tráfego
Médio Diário (TMD) atinja um limite pré-estabelecido,
de forma a assegurar a fluidez e a qualidade da
circulação. De acordo com estes limites, sempre que o
TMD de um sublanço seja superior a 35 000 veículos,
este deverá ser alargado de duas para três vias em cada

sentido. Caso o TMD seja superior a 60 000 veículos, o
número de vias deverá passar de 3 para 4 em cada faixa
de rodagem.

Actualmente, estão em curso alargamentos em cerca de 
39 km de auto-estradas em sublanços situados na Auto-
-Estrada do Norte (A1), na Auto-Estrada do Sul (A2) e na
Auto-Estrada Porto – Valença (A3).

Com a renegociação do Contrato de Concessão, e sem
prejuízo dos critérios mencionados, foram fixados novos
calendários para alargamentos.

Além dos alargamentos, a rede foi alvo de diversas
intervenções, tanto no âmbito das grandes reparações
como na expansão e melhoria de acessibilidades,
destacando-se a conclusão da construção do Nó de Vila
Franca de Xira – 2ª fase.
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CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO BRISA

Auto-estradas Extensão (km)

Com portagem Sem portagem Total 2x2 vias 2x3 vias 2x4 vias

A1 – Auto-estrada do Norte 277,8 17,4 295,2 185,1 102,9 7,2

A2 – Auto-estrada do Sul 225,2 9,6 234,8 216,3 18,5

A3 – Auto-estrada Porto-Valença (1) 100,3 12,7 113,0 105,2 7,8

A4 – Auto-estrada Porto-Amarante 48,3 3,0 51,3 51,3

A5 – Auto-estrada da Costa do Estoril 16,9 8,1 25,0 3,8 21,2

A6 – Auto-estrada Marateca-Elvas 138,8 19,1 157,9 157,9

A9 – Circular Regional Externa de Lisboa 34,4 34,4 34,4

A10 – Auto-estrada Bucelas-Carregado-IC3 39,8 39,8 7,4 32,4

A12 – Auto-estrada Setúbal-Montijo 24,2 24,2 5,2 19,0

A13 – Auto-estrada Almeirim-Marateca 78,7 78,7 78,7

A14 – Auto-estrada Figueira da Foz-Coimbra Norte (2) 26,8 13,1 39,9 39,9

Total 1 011,2 83,0 1 094,2 692,9 386,3 15,0

(1) Acresce 4,9 km da Circular Sul de Braga
(2) Acresce 1,1 km do lanço Coimbra Norte - Zombaria

ALARGAMENTOS EM FASE DE CONSTRUÇÃO EM 2008

Auto-estradas Extensão (km) Tipo

A 1 - Auto-Estrada do Norte

Condeixa - Coimbra sul 7.7 2x3

Estarreja - Feira 16.8 2x3

A 2 - Auto-Estrada do Sul

Coina - Palmela 11.5 2x3

Palmela - A2/A12 2.0 2x3

A 3 - Auto-Estrada Porto-Valença

Águas - Santas - Maia 0.6 2x4



Ao nível da conservação, além de outras grandes
reparações (estabilização de taludes e ramos de nós),
realizaram-se várias empreitadas de benefício e reforço
do pavimento na Concessão Brisa, ao longo de cerca de
44,2 km.

No ano em análise, foi desenvolvida a campanha anual
de auscultação de pavimentos que depois de
introduzida no sistema de Gestão de Pavimentos, serve
de apoio aos estudos de beneficiação e reforço dos
mesmos.

Sublinhe-se, igualmente, a continuação da instalação
progressiva de dispositivos de diminuição de ruído e
outros de protecção a motociclistas ao longo de toda a
rede rodoviária concessionada.

Investimento directo na rede

O investimento directo feito na Concessão Brisa, em 2008,
totalizou 108,9 milhões de euros, sendo que cerca de 61,1
milhões de euros foram aplicados em alargamentos de
sublanços, dada a conclusão da rede.

Os alargamentos de sublanços sem portagens, 100%
financiados pelo Estado, viram esse financiamento ser
regularizado, no âmbito da renegociação do Contrato de
Concessão, o mesmo acontecendo com as restantes
comparticipações financeiras contratualmente previstas.
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INVESTIMENTO DIRECTO NA CONCESSÃO BRISA

Tipo de investimento - Milhões de euros 2004 2005 2006 2007 2008

Novos lanços 175,5 154,3 200,9 110,6 12,1

Grandes reparações1 4,1 11,1 11,4 17,9 15,1

Projectos complementares2 41,5 64,2 56,8 54,5 61,1

Outros 10,0 39,6 31,5 17,9 20,6

Total 231,1 269,2 300,1 200,9 108,9

Nota: Exclui montantes referentes a Fiscalização, Expropriações em Contencioso, Adiantamentos e Abates de Equipamentos

1Reporta-se, fundamentalmente, a repavimentação

2Reporta-se, fundamentalmente, a alargamentos



A Concessão Atlântico, que termina em 2028, compreende
a exploração de duas auto-estradas (A8 e A15), num total
de 170 km, dos quais 26 km sem portagem. Esta
Concessão, que serve, essencialmente, a zona do Oeste,
beneficia da abertura da Concessão Brisal (A17).

Terminados os trabalhos de construção em 2002, esta
Concessão beneficia ainda de um crescimento
significativo, em virtude do tráfego induzido pela
densificação da malha rodoviária envolvente, bem
como pela interligação a outras infra-estruturas
rodoviárias de alto débito, designadamente na zona
Norte (Brisal).

Durante o ano de 2008, foram realizados investimentos
na instalação e reforço de equipamento nas portagens,
de modo a aumentar a fiabilidade na área de
enforcement. Assim, foram instaladas 35 câmaras e
realizados investimentos na modernização de alguns
sistemas centrais.
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• Concessão Atlântico

INVESTIMENTO DIRECTO NA CONCESSÃO ATLÂNTICO

Investimento - Milhões de euros 2004 2005 2006 2007 2008

Obra Nova 0,0 4,6 0,2 0,1 0,2

Proj complementares 0,3 0,4 0,2 0,4 1,8

Grandes Reparações 0,7 0,0 0,6 1,9 0,3

Outros 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Total 1,0 5,5 1,1 2,4 2,3

CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO ATLÂNTICO

Auto-estradas Extensão (km)

Com portagem Sem portagem Total 2x2 vias 2x3 vias 2x4 vias

A8 – Auto-estrada Lisboa - Leiria 103,8 26,0 129,8 88,4 41,4

A15 - Auto-estrada Caldas da Rainha - Santarém 40,2 0 40,2 40,2 0

Totais 144,0 26,0 170,0 128,6 41,4

Indicadores económicos

Vendas totais: 68,3 milhões de euros
Resultado EBITDA: 45,5 milhões de euros

Margem EBITDA: 66,6%
Número de trabalhadores: 271
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• Concessão Brisal

INVESTIMENTO DIRECTO NA CONCESSÃO BRISAL 

Tipo de investimento - Milhões de euros 2004 2005 2006 2007 2008

Novos lanços 13,2 64,3 203,9 230,4 51,5

Total 13,2 64,3 203,9 230,4 51,5

CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO BRISAL

Auto-estradas Extensão (km)

Com portagem Sem portagem Total 2x2 vias 2x3 vias 2x4 vias

A17 – Marinha Grande – Louriçal 32,3 - 32,3 32,3

A17 – Louriçal – Mira 60,4 - 60,4 60,4

Total 92,7 - 92,7 92,7

A Concessão Brisal integra a auto-estrada A17 – Litoral
Centro, com uma extensão total de 92 km, e tem um
prazo variável entre os 22 e os 30 anos (2034).

Em Maio de 2008, entrou em serviço o lanço da A17 -
Louriçal (IC8)-Mira, num total de 60 km, tendo-se, assim,
concluído a fase de construção e investimento inicial da
Concessão, que ascendeu a 567,4 milhões de euros.

Com a conclusão da totalidade dos lanços da Concessão
Brisal, estão criadas as condições para que, com a entrada
em serviço do sublanço Angeja-Estarreja, da Concessão
Costa da Prata (prevista para meados de 2009), seja
estabelecido um segundo corredor de ligação, em perfil de
auto-estrada, entre Lisboa e o Porto.

Atribuindo uma grande importância ao reforço da
qualidade e permanente melhoria dos serviços que presta
aos seus clientes, a Brisal introduziu novos equipamentos e
serviços, tendo em vista uma maior qualidade e segurança
de circulação. Assim, a A17 está equipada com uma nova
e moderna forma de pagamento de portagens cujo
conceito é a mobilidade total:

- Via Mais Verde - A praça de portagem de Mira está
equipada com o novo sistema Via Verde, o Via Mais
Verde, que dispensa a existência de uma barreira física de
portagem.

- Via Manual – Um projecto-piloto, em que o acto de
pagamento é idêntico ao dos parques de
estacionamento, realizado através de um equipamento
embutido na cabine de portagem. O automobilista
poderá recorrer a todos os métodos habituais de
pagamento, como Multibanco, moedas, notas e, ainda,
Via Verde. Numa primeira fase, a utilização destes
equipamentos está a ser supervisionada por portageiros
mas, no futuro, a Via Manual será supervisionada através
de assistência remota.

Indicadores económicos

Vendas totais: 14,2 milhões de euros
Resultado EBITDA: 3,7 milhões de euros

Margem EBITDA: 25,6%
Número de trabalhadores: 1
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• Concessão Douro Litoral
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A Concessão Douro Litoral, adjudicada ao Consórcio
Liderado pela Brisa em Dezembro de 2007, por um
período de 27 anos, prevê a construção e exploração de
três auto-estradas com portagem real, totalizando cerca 
de 76,2 km.

O Contrato de Concessão estabelece, também, a operação
e manutenção dos principais eixos rodoviários que
circundam a Área Metropolitana do Porto, num total de
cerca de 53 km, por um período de cinco anos, até Março
de 2013.

A magnitude da Concessão é bem ilustrada pelos
montantes estimados de investimento, que se aproximam
dos 1 000 milhões de euros, aplicados por um período de
construção de cerca de três anos. A abertura total ao
tráfego é esperada durante o ano de 2011.

Os novos troços a construir, assim como os lanços
actualmente em serviço, estabelecem numa rede essencial
ao desenvolvimento económico, constituindo vias
fundamentais à mobilidade na região Norte, entrecruzando
e complementando infra-estruturas existentes.

Em 2008, a actividade da Concessionária ficou marcada
pelo desenvolvimento e aprovação dos estudos e projectos
das três novas auto-estradas junto do Instituto de Infra-
estruturas Rodoviárias (InIR) e da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).

Os Projectos de Execução da A43 e A41 foram já
aprovados, tendo-se iniciado o processo expropriativo, com
a publicação das necessárias Declarações de Utilidade
Pública (DUP) em Diário da República (DR).

Diversos stakeholders envolvidos, designadamente as
autarquias servidas pelo empreendimento, foram
consultados.

CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO DOURO LITORAL

Auto-estradas Extensão (km)

Com portagem Sem portagem Total Em Projecto Em operação

A43 – Gondomar - Aguiar de Sousa (IC24) 8,5 - 8,5 8,5 -

A41 – Picoto (IC2) - Nó da Ermida (IC25) 33,0 - 33,0 33,0 -

A32 – Oliveira de Azeméis - IP1 (S.Lourenço) 34,7 - 34,7 34,7 -

Lanços em operação (sem portagem) 52,6 52,6 - 52,6

Total 76,2 52,6 128,8 76,2 52,6

No final de Novembro, iniciaram-se as obras na A43,
antecipando-se a calendarização prevista no Contrato de
Concessão.

Foi igualmente feita uma primeira grande intervenção nos
lanços transferidos para a Concessionária em Março 2008,
sobretudo ao nível da reposição de elementos ligados à
protecção e segurança.



Às cinco novas concessões/sub-concessões lançadas
pelo Estado Português em 2007, cujos processos de
concurso se prolongaram para 2008 – AE
Transmontana, Túnel do Marão, Douro Interior, Baixo
Tejo e Baixo Alentejo –, juntaram-se quatro novas sub-
-concessões – AE do Centro, Pinhal Interior, Litoral
Oeste e Algarve Litoral –, que mobilizaram fortemente
o sector rodoviário nacional.

No âmbito da sua estratégia para o mercado nacional,
a Brisa avaliou cuidadamente cada um dos projectos e
posicionou-se nestas concessões sempre que
considerou existir potencial de criação de valor.

A Brisa apresentou-se em consórcio, numa posição
minoritária, com vários parceiros, nomeadamente, TIIC,
Teixeira Duarte, Lena, MSF, Novopca, Zagope e
Odebrecht, entre outros. Para além da Concessão Baixo
Tejo, já anteriormente mencionada, destacam-se as
seguintes concessões:

Subconcessão Baixo Tejo

A Subconcessão Baixo Tejo, atribuída ao consórcio da
Brisa em 23 de Janeiro de 2009, situa-se na zona
metropolitana de Lisboa e compreende um total de 
68 km, dos quais apenas 17 com portagens. O
investimento esperado é de 278 milhões de euros.

Nesta Subconcessão, que tem um prazo de 30 anos, a
remuneração é feita através de uma renda anual com
uma componente fixa e outra dependente do tráfego
total, uma vez que as receitas de portagem revertem
directamente para a Estradas de Portugal (E.P.).

Esta Subconcessão caracteriza-se pelo seu baixo risco, uma
vez que mais de 50% das receitas são fixas e garantidas

pela E.P. (detida a 100% pelo Estado Português), o que
cobre integralmente o serviço da dívida. Do ponto de vista
operacional, existem ainda fortes sinergias com a rede Brisa,
uma vez que esta Subconcessão ligará a A2 à A12, ambas
auto-estradas da Concessão Brisa.

Esta é a primeira Subconcessão no portfolio Brisa baseada
em regime de availability, bem como a primeira que se
constitui como uma subconcessão, uma vez que é a E.P. a
concessionária.
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CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO BAIXO TEJO

Vias Com portagem Extensão (km) Observações

IC 32 Palhais - Coina 17,7 Construção nova

IC 32 Casas Velhas - Palhais 3,5 Construção nova

Ligação Funchalinho Funchalinho - Lazarim 1,4 Construção nova

Ligação Trafaria Trafaria - Funchalinho 2,0 Construção nova

ER 377-2 Costa da Caparica - Fonte da Telha 9,1 Construção nova

IC 32 Coina - Montijo (IP1) 15,4 Em serviço

IC 3 Montijo (IP1) - Alcochete 3,1 Em serviço

IC 20 Via Rápida da Caparica 5,9 Em serviço

IC 21 Via Rápida do Barreiro 9,5 Em serviço

Total - 67,6 -

• Futuras Concessões Rodoviárias
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FUTURAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

Novas Concessões Construção de novas vias Conservação Vias para conservação:
de Auto-estradas de vias em construção de novas Ponto de

Perfil AE Sem Perfil AE Total serviço (km) e em serviço (km) Situação

Túnel do Marão 30 30 30 Consórcio Brisa não integrou fase final 

AE Transmontana 130 130 47 177 Consórcio Brisa não integrou fase final

Douro Interior 18 243 261 11 272 Consórcio Brisa não integrou fase final

Baixo Alentejo 124 124 220 344 Consórcio Brisa não integrou fase final

Baixo Tejo 22 12 34 34 68 Atribuída ao consórcio da Brisa

AE Centro 168 23 191 153 344 Consórcio Brisa não integrou fase final

Litoral Oeste 19 63 82 30 112 Atribuída ao consórcio da Brisa

Pinhal Interior 90 93 183 354 537 Proposta a ser desenvolvida

TOTAL 601 434 1 035 849 1 884 

Subconcessão Litoral Oeste

Esta Subconcessão, atribuída em 2009 ao Consórcio
que inclui a Brisa (15%), terá um total de 112 km na
região de Leiria/Tomar, sendo 82 km de nova
construção e 30 para conservação.

Esta obra constitui um importante reforço das ligações
do eixo Atlântico/Centro (A8/A17) com a A1.

O concurso foi lançado em Março de 2008, e a
assinatura do contrato de Concessão foi realizada no
dia 26 de Fevereiro de 2009.

Subconcessão Pinhal Interior

Esta Subconcessão corresponde a 537 km na região de
Coimbra, Leiria e Tomar, correspondendo a 183 km de
construção nova, 112 km de requalificação e 242 km de
beneficiação de infra-estruturas existentes.

O concurso foi lançado em Junho de 2008, prevendo-
-se que a fase final de selecção (BAFO) ocorra no
primeiro semestre de 2009 e a assinatura do contrato
de Concessão na segunda metade do ano.



Em 2008, registou-se um decréscimo global do tráfego
rodoviário em Portugal e, naturalmente, nas redes da
Brisa, acompanhando as tendências a nível
internacional. Este decréscimo tem a sua origem, por
um lado, no forte aumento dos combustíveis
rodoviários nos primeiros nove meses de 2008 e, por
outro, na recessão económica, que teve particular
impacto na segunda metade do ano, com os
respectivos efeitos ao nível do consumo.

A Concessão Brisa é, também, penalizada pelo impacto
negativo da concorrência de algumas auto-estradas que
se faz ainda sentir, bem como pelos efeitos de
canibalização, através da transferência de tráfego para
novas redes do grupo Brisa, com particular destaque para
a transferência de tráfego da A1 (rede Brisa) para a A17 e
A8 (Brisal e Atlântico, respectivamente).

Por estas mesmas razões, verifica-se que o tráfego na rede
Atlântico e Brisal teve um comportamento positivo.

Tráfego na Concessão Brisa

A circulação total da rede de auto-estradas com
cobrança de portagem Brisa correspondeu a 74,4 x 108

veículos x km em 2008, o que equivale a um
decréscimo de anual de 4,5% face à circulação
registada no ano anterior. Já em termos de rede
homóloga (não incluindo os lanços da A10 inaugurados
em Julho de 2007) o decréscimo do Tráfego Médio
Diário foi de 4,7%.

Análise por Auto-estrada

A evolução da circulação, em resultado dos factores
descritos, veio alterar os pesos relativos de cada auto-
-estrada na rede com portagem da Brisa. A A1 e a A14
foram as auto-estradas que sofreram perdas de procura
mais expressivas, tendo, para isso, contribuído o
agravamento do efeito de canibalização motivado pela
finalização da Concessão Brisal.

Seguidamente, surgem as auto-estradas A3, A4 e A9, com
perdas de tráfego balizadas entre 5% e 6%. No caso da A3
e A4, o pior desempenho deve-se, além da conjuntura
macroeconómica desfavorável, ao retorno/aumento do
efeito de concorrência por parte das concessões SCUT
circundantes (Norte Litoral e Grande Porto).

Na A9, a finalização da Concessão Brisal contribuiu,
certamente, para uma degradação dos resultados, uma
vez que parte da procura oriunda da zona Oeste da
Grande Lisboa, com destino ao Norte, deixou de percorrer
toda a auto-estrada para aceder à A1 e A10 e passou a
utilizar só parte da mesma, optando pela A8/A17.

Entre as auto-estradas com melhor desempenho, destaca-
-se a A10, devendo-se a sua evolução positiva ao facto da
Ponte da Lezíria só ter aberto ao tráfego em Julho de
2007, fazendo com que 2008 beneficiasse de aumentos
expressivos da circulação entre Janeiro e Junho em virtude
da maior extensão cobrada/percorrida face aos meses
homólogos de 2007, em que a ponte não estava em
funcionamento.

A A5, a A12 e a A13 foram as vias com as perdas menos
significativas da rede Brisa. Relativamente à A5 e à A12, os
melhores resultados devem-se à dinâmica marcadamente
urbana e pendular destas auto-estradas e, por isso, muito
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• Tráfego e Mobilidade

CRESCIMENTO ANUAL DA CIRCULAÇÃO TOTAL NAS
CONCESSÕES BRISA E ATLÂNTICO (rede com portagem)

Concessão Crescimento Anual 2007-2008

Brisa -4,5%

Atlântico 1,0%

Brisal 442,0%

EVOLUÇÃO DA CIRCULAÇÃO
NA REDE COM PORTAGEM

Decomposição Crescimento 2007-2008

Circulação Homóloga -4,7%

Circulação Total -4,5%



relacionada com as deslocações pendulares casa/trabalho
(o motivo de viagem menos influenciado por condições
macroeconómicas desfavoráveis).

A A13, nos sublanços entre os nós com a A2 e com a A10,
beneficiou com a Ponte da Lezíria (principalmente entre
Janeiro e Junho), ganhando procura com a captação de
novos clientes que antes não circulavam na rede Brisa e que
com a nova travessia passaram a usar esta auto-estrada.

Análise por classe de veículo

A distribuição do tráfego pelas diversas classes não
sofreu alterações significativas, verificando-se um ligeiro
aumento do peso da classe 4 e uma perda de igual
intensidade na classe 2.

Tráfego na Concessão Atlântico

A Concessão Atlântico sofreu, também, os efeitos da
conjuntura macroeconómica desfavorável registada em
2008, embora com menor intensidade do que a
Concessão Brisa, uma vez que beneficiou com a
indução de tráfego da Concessão Brisal.

Por este facto, a Concessão experimentou um acréscimo
de 0,7% no tráfego, com a A8 a ser responsável por este
resultado ainda positivo, uma vez que a A15 sofreu uma
perda da procura.

Tráfego na Concessão Brisal

Em Junho de 2007 abriu ao tráfego o primeiro troço da
Brisal, entre a Marinha Grande e o Louriçal.

Com a conclusão da Concessão, em Maio de 2008
(abertura dos sublanços entre Louriçal e Mira), e a
consequente consolidação do novo corredor viário
Norte-Sul A8/A17 entre Lisboa e Aveiro, registou-se um
forte aumento da procura de tráfego na rede de 2007
da Brisal, em resultado tanto de efeitos de indução de
tráfego e de ramp up, como da captação de novas
viagens de médio/longo curso.

Prevê-se, para os próximos anos, que esta Concessão
obtenha ritmos de crescimento expressivos, em
resultado da continuação dos efeitos descritos e,
também, pelo efeito de captação adicional de tráfego
resultante da conclusão da Concessão Costa da Prata,
que através da A29 irá prolongar o novo corredor viário
Norte-Sul de Aveiro até ao Porto. 
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ESTRUTURA DE TRÁFEGO POR
CLASSE DE VEÍCULO

Classe 2007 2008

1 80,9% 80,9%

2 13,3% 13,2%

3 0,8% 0,8%

4 5,0% 5,1%

TMD E CRESCIMENTO
ANUAL 2007 – 2008

Atlântico TMD Crescimento

(rede com portagem) 2008 2007-2008 

A8 20 730 1,2%

A15 5 299 -3,6%

Concessão 16 421 0.7%

TMD E CRESCIMENTO
ANUAL 2007 – 2008

Brisal TMD Crescimento

2008 2007-2008 

Rede de 2007 6 387 41.1%

Rede Total 6 071 34.1%

CIRCULAÇÃO E PESO RELATIVO DE CADA AUTO-ESTRADA

Auto-estrada Veíc. km Peso Variação
(108) Relativo 2007-2008

A1 - Auto-estrada do Norte 34,8 46,7% -6,7%

A2 - Auto-estrada do Sul 13,9 18,7% -1,8%

A3 - Auto-estrada Porto / Valença 6,3 8,4% -4,8%

A4 - Auto-estrada Porto / Amarante 4,2 5,7% -5,9%

A5 - Auto-estrada da Costa do Estoril 4,2 5,7% -0,4%

A6 - Auto-estrada Marateca (A2) / Caia 2,8 3,7% -4,2%

A9 - CREL - Circular Regional Exterior de Lisboa 3,3 4,4% -5,4%

A10 - Auto-estrada Bucelas (CREL) / Carregado / IC3 1,0 1,4% 28,3%

A12 - Auto-estrada Setúbal / Montijo 2,0 2,7% -0,4%

A13 - Auto-estrada Almeirim / Marateca 1,5 2,0% -0,5%

A14 - Auto-estrada Figueira da Foz / Coimbra (Norte) 0,5 0,7% -6,3%

TOTAL 74,4 -4,5%



A excelência no serviço ao cliente é um dos valores
fundamentais da Brisa. A gestão activa de tráfego, a
informação e satisfação do cliente e a assistência e rede
das áreas de serviço estruturam a actividade da Brisa
neste âmbito.

Centro de Coordenação Operacional

O Centro de Coordenação Operacional (CCO) assegura
as operações de socorro, patrulhamento, protecção e
informação ao cliente. Em estreita colaboração com 12
Centros Operacionais, distribuídos por todo o país e por
toda a rede de auto-estradas Brisa e Brisal, o CCO
assegura a coordenação dos meios necessários a uma
gestão activa do tráfego.

O CCO está também preparado para abranger futuras
redes como, por exemplo, a Concessão do Douro
Litoral.

A actividade do CCO está suportada pelo equipamento
de telemática rodoviária instalado na rede de auto-
estradas, num total de cerca de 200 painéis de
mensagem variável (PMV’s), possibilitando uma
informação dinâmica e em tempo real aos clientes, e de
cerca de 550 câmaras, o que permite uma cobertura da
rede na ordem dos 80%.

O facto de o centro possuir uma base de dados de
todas as incidências que ocorrem na rede permite a
análise e o tratamento estatístico dos dados relevantes
para a operação, permitindo a construção de
indicadores de gestão, bem como a possibilidade de
melhoria contínua do sistema.

Informação ao Cliente

A acessibilidade e simplicidade são aspectos críticos
num serviço de informação. Por este motivo, a Brisa
disponibiliza todos os meios de contacto que possam
aproximar cada vez mais a empresa dos seus clientes.

Número Azul – 808 508 508
O Número Azul de Assistência e Informação é um
instrumento privilegiado na comunicação dos
automobilistas com a empresa, constituindo um canal
de informação directo ao cliente sobre as condições de
circulação, que pode, também, ser utilizado para
solicitar assistência.

Este canal centraliza toda a informação da rede de
auto-estradas Brisa e está disponível para pedidos de

informação ou Assistência aos clientes 24 horas por dia,
365 dias por ano, tendo sido atendidas 155 784
chamadas em 2008.

Linha de Apoio a Clientes da Via Verde – 707 500 900
A Linha de Apoio a Clientes Via Verde é um canal de
contacto privilegiado com todos os clientes e potenciais
clientes da Via Verde e constitui um canal chave para o
esclarecimento de todas as dúvidas e resolução de
questões relacionadas com a Via Verde. Neste canal,
foram atendidas 429 767 chamadas em 2008.

Web site www.brisa.pt
Fornece informação sobre:

• Tráfego e imagens da rede em tempo real;
• Rede de auto-estradas Brisa e taxas de portagem;
• Informação meteorológica;
• Serviços disponíveis ao longo da rede.

Este site foi visualizado cerca de 720 000 vezes durante o
ano 2008. Por constituir um canal privilegiado de
contacto com o cliente, foi reformulado em Dezembro
de 2008, com o intuito de melhor responder às suas
necessidades.

Web site www.viaverde.pt
Fornece informação relativa a:

• Canais de atendimento Via Verde;
• Serviços disponíveis;
• Área reservada a clientes, onde pode consultar

todos os dados do seu identificador e fazer a gestão
do contrato Via Verde (Via Verde Online)

Quiosques de Informação
Existem 35 Quiosques de Informação com acesso aos
sites da Brisa e da Via Verde e com ligação gratuita para
o Número Azul de Assistência e Informação do grupo
Brisa e para a linha de apoio a clientes Via Verde.

Comunicação Social

A Brisa, em estreita colaboração com os órgãos de
comunicação social, diponibiliza informação de trânsito
em tempo real. Dos vários programas destacam-se:

• Protocolo Rádios Nacionais – parceria com as
principais rádios de cobertura nacional para a
divulgação de informação regular e urgente de
trânsito.

• Repórter Brisa – Parceria com estação líder em
informação de trânsito urbano que consiste em
intervenções em directo a partir do Centro de
Coordenação Operacional da Brisa.
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• Brisa FM – Aplicação informática desenvolvida pela
Brisa para as estações nacionais e locais, com acesso
privilegiado a imagens e informação de trânsito
costumizada.

• Câmaras TV – Disponibilização aos principais canais
de televisão de imagens para difusão em tempo real
das condições de circulação na rede Brisa.

Lojas
A Brisa dispõe, ao longo da sua rede de auto-estradas e
nos principais centros urbanos (Lisboa e Porto), de uma
rede de 11 lojas de apoio ao cliente. Estas lojas prestam
um serviço integral Brisa e Via Verde – baseado no
conceito one-stop-shop – garantindo a resolução de
todos os assuntos de uma só vez. Durante o ano de
2008, foram realizados 414 958 atendimentos.

Áreas de Serviço

Actualmente, existem na rede concessionada à Brisa 25
Áreas de Serviço em exploração, que distam cerca de 
40 km entre si, cobrindo integralmente a rede. A maioria
das Áreas de Serviço são duplas, ou seja, compostas por
duas meias áreas, uma em cada sentido.

Elementos base de cada meia área de serviço:

• Estacionamento de veículos ligeiros e pesados;

• Abastecimento de combustíveis, óleos e
lubrificantes;

• Venda de material auto;

• Estação de serviço/lavagem;

• Loja/minimercado;

• Restauração;

• Zona de repouso;

• Parque infantil;

• Instalações sanitárias.

Nas Áreas de Serviço Brisa, a gestão e manutenção das
unidades é da responsabilidade da empresa contratada
em regime de subconcessão. Estas, por sua vez, podem
subcontratar, com a supervisão e aprovação da Brisa,
outros parceiros para a gestão directa e específica de
alguns dos serviços.

De acordo com os Contratos estabelecidos para a
construção, equipamento e exploração, as empresas
deverão manter em bom estado de conservação toda a
Área de Serviço, nomeadamente as edificações,
pavimentos, equipamentos, mobiliário, utensílios,
decoração e zonas verdes assim como as infra-estruturas.

Satisfação do Cliente

A Brisa ausculta mensalmente os seus clientes de forma
a melhorar o nível de atendimento prestado. Em 2008,
a média global desta avaliação (numa escala 1 a 4) foi a
seguinte:

• Nº Azul: 3,28
• Linha de Apoio a Clientes Via Verde: 3,11
• Lojas: 3,22
• Assistência Rodoviária: 3,46

• Sistemas de pagamento

Os sistemas de pagamento são uma área estratégica da
eficiência e qualidade de serviço, sendo que, no final do
ano em análise, 60% das transacções eram realizadas
através da Via Verde.

Analisando apenas a Concessão Brisa, verificamos um
total de 220 295 190 transacções feitas e registamos
que 57% do valor relacionado com estas operações foi
canalizado pelo sistema Via Verde.

No âmbito da inovação há que destacar a Brisal, que em
2008 inaugurou o sublanço Louriçal-Mira da A17.

Atribuindo uma grande importância ao reforço da
qualidade e permanente melhoria dos serviços que presta
aos seus clientes, a Brisal introduziu novos equipamentos
e serviços, dos quais se destaca a Via Manual. Estes
equipamentos encontram-se actualmente instalados em
duas barreiras de portagens: Mira Nó e Mira Plena Via.
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Via Verde

Manual
60,40%

39,60%

FORMAS DE PAGAMENTO (NÚMERO DE
TRANSACÇÕES EFECTUADAS)



• Segurança Rodoviária

Durante o ano de 2008, a Brisa continuou o esforço de
redução da sinistralidade. Neste domínio destacou-se a
instalação de sinalização para prevenção de entrada de
viaturas em contramão nos sublanços com portagens e
a instalação de dispositivos de protecção de
motociclistas em cumprimento do Decreto-Lei nº
33/2004.

Foram também instalados marcadores de vidro
encastrados nos Sublanços da A10, entre a A9 – CREL
e o Nó do Carregado e no sublanço Queluz-Estádio
Nacional da A9, para melhoramento do guiamento
nocturno em situações de chuva e nevoeiro. Procedeu-
se, ainda, à instalação de sinalização vertical de
captação fora da Concessão.

Sinistralidade

Os descritores da sinistralidade na Concessão apresentam
reduções no número de acidentes (-5,8%), do número de
acidentes com mortos (-8,9%), do número de mortos 
(-9,6%) e da taxa de sinistralidade (-0,3%), relativamente
ao ano de 2007.

Contudo, na determinação das taxas e por efeito da
redução da circulação registada na rede, regista-se uma
evolução negativa na taxa de acidentes com feridos
graves (+18,7%), da taxa de acidentes com feridos
ligeiros (+15,3%) e do índice de sinistralidade (+14,8%).

Prevenção rodoviária

Além das campanhas de prevenção rodoviária
desenvolvidas, a Brisa, de uma forma continuada, procede
ao reforço das características de segurança da sua rede.

Neste sentido, na rede Brisa, em 2008 foi feita a instalação
de seis atenuadores de impacto para protecção de
divergências consideradas perigosas e de marcadores
luminosos verdes nos acessos às Vias Verdes da portagem
de Plena Via, para melhor orientação dos condutores.

Foi também feita a análise das zonas de concentração de
acidentes, com intervenções na A3 e na A4 através da
instalação de sinalização activa para delineamento
luminoso dos locais e beneficiações localizadas de
pavimentos.

De acordo com a legislação sobre a prevenção de fogos
florestais, foi feita a remoção da vegetação na proximidade
das edificações junto às auto-estradas e corte de material
vegetal para a diminuição da massa inflamável.

Destaque ainda para o Programa Primeiro a Segurança, que
a Brisa promove desde 2005. Este programa divide-se em
duas componentes: uma dirigida aos automobilistas,
através da realização de campanhas de sensibilização, outra
dirigida aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, através de
programas educativos.

Em 2008, realizaram-se ainda três campanhas de
segurança rodoviária, suportadas por diversos canais de
comunicação (outdoors, radio e TV) e três campanhas de
informação. O programa educativo abrangeu 19 662
crianças e 4 492 educadores. 
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serviços rodoviáriosO4
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A Brisa detém a totalidade do capital ou o controlo
maioritário de um conjunto de empresas de serviços
rodoviários que complementam a sua actividade
principal, prestando serviços associados à segurança ou
à comodidade da circulação rodoviária, em auto-
estrada e em circuito urbano.

Do ponto de vista da gestão, o grande objectivo da
maioria destas empresas (exceptuando a Controlauto) é
o de apoiar as concessões rodoviárias, através de uma
forte especialização e ganhos de eficiência operativos.
Neste sentido, a Concessão Brisa é o seu principal
cliente, embora estas empresas prestem cada vez mais
serviços a outras entidades externas.

• Via Verde

A Via Verde Portugal é detida em 75% pela Brisa e em
25% pela SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços,
sociedade portuguesa que centraliza as compensações
interbancárias e gere a rede Multibanco.

O pagamento electrónico, efectuado através de uma
comunicação rádio entre a unidade de bordo (OBU) e o
equipamento instalado na via (RSE), foi disponibilizado a
outras operadoras de auto-estradas em Portugal,
promovendo a interoperabilidade entre as diversas redes.

Actualmente, o sistema está disponível na rede de
portagens das Auto-estradas das Concessionárias Brisa,
Auto-estradas do Atlântico, AENOR (Auto-estradas do
Norte), Mafratlântico, Brisal e, ainda, nas pontes (25 de
Abril e Vasco da Gama) concessionadas à Lusoponte.
Portugal, com este sistema inovador completamente
implantado, sendo o primeiro país do Mundo com uma
rede integrada de portagem non-stop electrónica.

O sistema Via Verde está também disponível em vários
parques de estacionamento de diferentes operadores
nacionais, nos postos de abastecimento da rede Galp e,

em fase-piloto, na cadeia de restauração McDonald’s,
em dois restaurantes McDrive.

Actualmente, mais de 1 400 km de auto-estradas e
pontes, mais de 60 parques de estacionamento e 98
postos de abastecimento estão equipados com o
sistema Via Verde, que trata aproximadamente 60%
das transacções realizadas em portagens em Portugal.

Nos trechos urbanos destas vias, o peso da Via Verde
nos pagamentos efectuados atinge valores da ordem
dos 70%.

A Via Verde tem hoje mais de 2,2 milhões de
utilizadores, com um crescimento anual da ordem dos
4,8%, tendo cobrado, em 2008, mais de 185 milhões
de transacções de portagens em redes viárias.

• Serviços Rodoviários

Indicadores económicos

Vendas totais: 24,2 milhões de euros
Resultado EBITDA: 4,2 milhões de euros

Margem EBITDA: 17,4%
Número de trabalhadores: 127
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O número de transacções Via Verde cobradas em
parques de estacionamento e postos de abastecimento
continuou a crescer, sendo que, no caso dos parques de
estacionamento, ultrapassou os 5 milhões de
transacções, representando já 2,65% do total de
transacções electrónicas cobradas.

O desenvolvimento da interoperabilidade de sistemas
ETC na Europa, prevista para os próximos anos, abre
novas perspectivas para o negócio da Via Verde nas
cobranças electrónicas no espaço Europeu.

A aplicação da tecnologia e do sistema Via Verde a
outras realidades permitiu, no decurso de 2008,
consolidar o valor de cobranças nos novos negócios.

A Via Verde Portugal é hoje uma empresa portuguesa
líder no sector e uma referência para as suas
congéneres a nível internacional.

• Controlauto

A Controlauto actua no sector de inspecção de veículos
automóveis, detendo uma rede de 46 centros de inspecção.

Em 2008, foi inaugurado um novo centro de inspecções
no Prior Velho, equipado com os mais modernos
sistemas de exploração. Este centro quase duplicou a
capacidade do centro do Aeroporto, que foi encerrado.

A Controlauto disponibilizou ainda aos seus clientes e ao
público em geral um novo website (www.controlauto.pt)
em que se destaca a possibilidade de marcação da
inspecção online e informações úteis sobre a inspecção
automóvel.

As acções de remodelação e uniformização da marca ao
longo de toda a rede de centros de inspecção
automóvel foram também concluídas em 2008.

• Brisa Assistência Rodoviária

A Brisa Assistência Rodoviária (BAR), controlada a 100%
pela Brisa, foi criada em Abril de 2002, resultando de um
‘spin-off’ das actividades desenvolvidas anteriormente
pelo Serviço de Apoio a Clientes da empresa. Por isso os
seu funcionários contam com uma experiência de mais de
três décadas na prestação de serviços rodoviários nas
principais redes viárias nacionais.

A BAR tem como âmbito de actuação a prestação de
serviços em vias rodoviárias, quer no que respeita à
assistência automóvel propriamente dita
(desempanagem e/ou reboque de viaturas), quer
assegurando a prestação de serviços de apoio à
exploração de concessionárias de auto-estradas,
incluindo o patrulhamento e vigilância de infra-estruturas
e condições de circulação, bem como a sinalização,
socorro e protecção de acidentes ou obstáculos.

A adicionar à actividade desenvolvida anteriormente e
que englobava a prestação de serviços nas concessões
Brisa, Auto-estradas do Atlântico e Brisal, a BAR
continuou a expandir a sua área de operação, passando
a incluir no seu âmbito, em 2008, a intervenção nas
concessões Mafratlântico, Douro Litoral e Túnel do
Marão. Assim, a actuação da BAR atinge uma ampla
cobertura nacional, englobando na sua operação mais
de 1 400 km de auto-estradas.

A BAR detém uma ampla cobertura nacional, possuindo 17
Centros de Operação, 295 técnicos especializados e 89
viaturas devidamente equipadas. Em 2008, realizou cerca
de 102 mil serviços, repartidos pelas actividades de
assistência (34 mil intervenções), desempanagem/reboque
(16 mil), socorro e protecção (43 mil) e acidentes (9 mil).
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Indicadores económicos

Vendas totais: 25,9 milhões de euros
Resultado EBITDA: 8,3 milhões de euros

Margem EBITDA: 32,0%
Número de trabalhadores: 318

Certificação

Desde 2004, a BAR possui Certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade, de acordo com a Norma ISO 9001/2000.
A partir de Junho de 2007, a BAR possui Certificação de Serviços,
no âmbito das normas NP 4445-2:2006 (Desempanagem Nível 
2- Superior) e NP 4444:2006 (Reboque de Veículos Ligeiros).

Indicadores económicos

Vendas totais: 12,4 milhões de euros
Resultado EBITDA: 0,56 milhões de euros

Margem EBITDA: 4,5%
Número de trabalhadores: 305



• Brisa Access Electrónica 
Rodoviária

A Brisa Access Electrónica Rodoviária (BAER) resultou de
um ‘spin-off’ de actividades desenvolvidas na Brisa, que
transferiu os meios humanos e materiais que garantiam a
actividade de assistência e manutenção de todos os
equipamentos e sistemas electrónicos da área de
portagens da concessionária.

Na sua origem esteve, ainda, a fusão entre estas
actividades e as de prestação de serviços a automobilistas,
consubstanciando a reorientação estratégica do Grupo
nestas duas áreas.

Em 2008, a BAER procedeu à instalação e à manutenção
de sistemas integrados com o sistema Via Verde em mais
15 parques de estacionamento. No final do ano, eram já
68 os parques que dispunham desta funcionalidade.

A empresa instalou, ainda, mais um controlo de acessos a
zona históricas, neste caso em Vila Nova de Gaia,
incluindo, pela primeira vez, a sua operação.

A actividade de prestação de serviços de manutenção
alargou-se aos equipamentos e sistemas fornecidos, bem
como aos equipamentos de telemática da Brisa que
saíram de garantia do fornecedor, terminando o ano com
cerca de 90% do parque de telemática coberto pelos
serviços de manutenção da BAER.

Quanto às certificações ISO 9001/14001, foram realizadas
as auditorias internas e de acompanhamento. O alvará de
construção quarta categoria foi igualmente renovado.

• Mcall

A Mcall é especializada na prestação de serviços de
Contact Center: serviços de atendimento remoto (call
centers) multi-canal, através de telefone, correio
electrónico, SMS, fax e internet.

Em 2008, a Mcall diversificou serviços, por forma a
acrescentar valor, numa tentativa constante de resolução
de qualquer situação logo no primeiro contacto.

Os principais serviços prestados passam pelo atendimento
da linha de apoio ao cliente da Via Verde, assim como o
desenvolvimento de acções diversas relacionadas com
este sistema. Para a Controlauto, é feito também o
atendimento para marcação de inspecção automóvel.

A McCall é, igualmente, responsável pelo atendimento do
número azul da Brisa, 24 horas por dia, sete dias por
semana, 365 dias por ano. Este sistema disponibiliza um
conjunto alargado de informações, como serviços de
assistência em viagem, informações sobre tráfego,
roteiros e simulações de percursos, taxas de portagem,
serviços em situações de emergência rodoviária e
informações detalhadas sobre as áreas de serviço e
repouso, existentes na rede Brisa, entre outras.

A empresa faz, ainda, a gestão de pedidos de assistência
de deficientes auditivos (via SMS) nas auto-estradas 
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Indicadores económicos

Vendas totais: 2,1 milhões de euros
Resultado EBITDA: 0,38 milhões de euros

Margem EBITDA: 18,1%
Número de trabalhadores: 47

Indicadores económicos

Vendas totais: 16,7 milhões de euros
Resultado EBITDA: 3,5 milhões de euros

Margem EBITDA: 21,0%
Número de trabalhadores: 52



A Brisa tem vindo a diversificar as suas actividades no
mercado nacional, aproveitando e valorizando as suas
capacidades únicas no domínio da gestão de grandes
projectos para outras infra-estruturas de transporte.

Neste sentido, a definição de prioridades privilegia o
sector das infra-estruturas de transporte ferroviárias e
aeroportuárias. No Projecto do Novo Aeroporto de
Lisboa (NAL) e privatização da ANA, a Brisa lidera o
único consórcio anunciado até à data (Asterion).

Ao nível das infra-estruturas ferroviárias, a Brisa está
presente no consórcio ELOS, com vista à construção da
infra-estrutura do Comboio de Alta Velocidade.

• Brisa Engenharia e Gestão

O ano de 2008 representou a continuidade da
actividade da Brisa Engenharia e Gestão (BEG) no
mercado de gestão de infra-estruturas, dando sempre o
necessário relevo às actividades para o grupo,
nomeadamente nas áreas de gestão e coordenação de
estudos e projectos, expropriações e fiscalização de
empreitadas.

A BEG participou nos concursos públicos internacionais
associados às diversas concessões rodoviárias lançadas
pelo Estado Português (Concessão Transmontana,
Concessão Baixo Tejo, Concessão Baixo Alentejo,
Concessão Douro Interior, Concessão Litoral Oeste,

Concessão do Centro, Concessão do Pinhal Interior),
mas também participou em concursos no mercado
internacional, disponibilizando equipas com larga
experiência nas diversas áreas técnicas envolvidas nestes
processos.

No mercado interno, é relevante, ainda, destacar a
participação da BEG na elaboração da proposta para o
primeiro concurso público para a Linha de Alta
Velocidade Ferroviária (Eixo Poceirão – Caia), o qual se
revelou um desafio para a Brisa e para a BEG, dado o
carácter especifico deste empreendimento.

No seu percurso autónomo no mercado de gestão de
infra-estruturas, a empresa venceu algumas etapas
importantes, dando continuidade aos compromissos
anteriormente assumidos, bem como iniciando
colaborações com vários clientes externos ao grupo
Brisa, como a SIMARSUL (Gestão de Expropriações), a
EDIA (Fiscalização de Obras), a ABERTIS LOGISTICA
(Projecto dos Acessos à Plataforma Logística de Lisboa
Norte), a REFER (Projecto de Modernização da Linha do
Norte e Coordenação de Segurança em Obra), a ANA
(Fiscalização de Obras), a José de Mello Saúde
(Fiscalização da Construção do Hospital Cuf Porto) e a
E.P. (Coordenação de Segurança em Obra).

No mercado internacional, a BEG conseguiu o seu
primeiro contrato externo, na Argélia, vencendo um
concurso internacional lançado pela AGA –
L’Algérienne de Gestion des Autoroutes. Trata-se de
um contrato fulcral para a avaliação do mercado
rodoviário argelino e futuras oportunidades nessa área,
constituindo, também, o reconhecimento da
capacidade da BEG.

Ao nível de certificações, a BEG manteve a acreditação
do seu laboratório sediado na Maia, pela norma NP EN
ISO / 17 025:2000, conservou a certificação de Gestor
Geral da Qualidade, atribuída pelo Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC), e manteve a certificação do
Sistema de Gestão Integrado de Qualidade e Ambiente,
de acordo com as normas NP EN ISO 9001:2000 e ISO
14001:2004.
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Indicadores económicos

Vendas totais: 17,5 milhões de euros
Resultado EBITDA: -0,64 milhões de euros

Margem EBITDA: N/A
Número de trabalhadores: 213

• Infra-estruturas de transporte



• Transport Investment
Infrastructure Company (TIIC)

O Transport Investment Infrastructure Company (TIIC) é
uma sociedade promovida em conjunto pela Brisa, pelo
Millennium BCP e pela Compagnie Benjamin de
Rothschild, destinada a investir em projectos de infra-
estruturas de transportes na União Europeia e no
continente americano.

Foi formalmente constituída em Março de 2008, tendo
feito o seu primeiro closing em Abril de 2008. A colocação
foi feita junto dos três promotores, bem como junto de
um conjunto de investidores institucionais portugueses.
Decorre actualmente o processo de colocação
complementar que levará ao derradeiro closing, previsto
para o 2º trimestre de 2009.

Desde a sua constituição, o TIIC iniciou o trabalho de
identificação de oportunidades de investimento, estando,
neste momento, a analisar um conjunto alargado de
operações nos vários sectores e geografias que se
encontram no seu horizonte de actuação. Destacam-se,
em particular, as participações nos novos projectos de
estradas em Portugal, operações a que o TIIC tem
concorrido em consórcio com a Brisa e outras entidades.

O ano de 2009 será um ano de concretização duma série
de projectos de investimento que neste momento se
encontram em pipeline, permitindo o início efectivo da
actividade da sociedade. Foi já em 2009 que o TIIC
alcançou o seu primeiro investimento, com uma
participação de 25% na Concessão Baixo Tejo, em
parceria com a Brisa.

• Aeroportos (Asterion)

A privatização da ANA e a construção do Novo Aeroporto
de Lisboa constitui um dos grandes projectos nacionais,
incontornável para grandes operadores de infra-
-estruturas de transportes mundiais, onde a Brisa tem um
lugar de relevo.

Dando corpo a esta oportunidade de diversificação da sua
actividade e, também, para contribuir para o
desenvolvimento das capacidades nacionais de
exportação de serviços, a Brisa detém uma participação
maioritária, juntamente com a Mota-Engil, no Consórcio
Asterion, que também engloba os três principais bancos
nacionais, Caixa Geral dos Depósitos, Banco Espírito
Santo e Millennium BCP, e as construtoras Somague, MSF
e Lena.

Este consórcio, constituído maioritariamente por
empresas nacionais, garantiu já a colaboração de
parceiros internacionais de reputação mundial nas
valências aeroportuárias para melhor garantir uma forte
possibilidade de sucesso no concurso que o Governo
anunciou que iria abrir durante o primeiro semestre de
2009.

A ANA gere, actualmente, cerca de 24 milhões de
passageiros por ano, nos seus aeroportos no Continente
e nas Ilhas, tendo um volume de negócios de cerca de 300
milhões de euros. Em 2007, registou um EBIT de 131
milhões de euros.

Por sua vez, o novo aeroporto de Lisboa (com um
investimento global superior a 3 mil milhões de euros)
deverá ocupar parte do Campo de Tiro de Alcochete, na
margem esquerda do Tejo, prevendo-se a entrada em
funcionamento da sua primeira fase em 2017, para servir
cerca de 25 milhões de passageiros por ano.

Nesta fase, o consórcio aguarda pela definição dos
contornos e prazos do concurso público internacional.

• Comboio de Alta Velocidade
(ELOS)

Um dos projectos de grande dimensão agendados na área
das infra-estruturas de transporte é o Comboio de Alta
Velocidade que, segundo a informação inicialmente
apresentada, consiste em cinco parcerias público-
-privadas.

Em 2008, o Consórcio ELOS que conta com a participação
da Brisa (15%) submeteu uma proposta para Parceria
Publico Privada referente à Construção, Operação e
Manutenção do troço entre o Poceirão e Caia. Este
projecto compreende um total de 167 km de carril de Alta
Velocidade e 97 km de linhas férreas convencionais.

O Consórcio anteriormente referido conta ainda com a
participação da Soares da Costa, Iridium, Lena, Bento
Pedroso, Edifer, Zagope, Millennium BCP e Caixa Geral de
Depósitos.

Neste momento, a proposta do consórcio que a Brisa
integra é a mais vantajosa, mas uma decisão final ainda
não foi tomada e o processo do concurso público
continuará a decorrer em 2009.
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O processo de internacionalização que a Brisa tem
desenvolvido tem sido um dos pilares essenciais para o
crescimento da empresa e para a sua afirmação como
protagonista do mercado global de gestão de infra-
-estruturas rodoviárias.

Presente em diversos países, a Brisa baseia o seu
crescimento internacional na vasta experiência
acumulada ao longo dos seus anos de actividade e nas
competências-chave de desenvolvimento de concessões
rodoviárias e de soluções de integração e sistemas de
cobrança electrónica de portagens.

A Brisa encontra-se já presente com operações na América
Latina, na América do Norte e em vários países da Europa
Ocidental.

Brasil: CCR – Companhia de Concessões
Rodoviárias

Participada em 18% pela Brisa, a CCR – Companhia de
Concessões Rodoviárias, é hoje o maior grupo privado
de infra-estruturas rodoviárias Brasileiras, sendo
responsável pela administração de 1 846 km de auto-
-estradas da rede rodoviária do Brasil.

A CCR está presente nos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Paraná, gerindo as concessões Ponte,
NovaDutra, ViaLagos, RodoNorte, AutoBAn e ViaOeste.
Foi já em 2008 que foi atribuída à CCR, a
Concessionária RodoAnel, responsável pela
administração do trecho oeste do Rodoanel Mário
Covas, num total de 32 km, por um prazo de 30 anos.
Salienta-se que esta concessão tem um tráfego médio
diário de cerca de 240 mil veículos por dia.

Em 2008, a CCR adquiriu ainda 40% do capital da
concessionária Renovias, que gere um total de 345,6 km,
ligando a cidade de Campinas até ao sul de Minas Gerais.

A transferência de tecnologia da Brisa para a CCR, tanto
de gestão como da exploração de infra-estruturas, veio
impulsionar o desenvolvimento e a projecção da
concessionária no mercado brasileiro e no plano
internacional. Esta transferência é ainda reforçada através
da troca de experiências e de sinergias para consolidar e
expandir os negócios em curso e desenvolver novas
oportunidades no Brasil e em países terceiros.

Estados Unidos da América: Northwest
Parkway

Esta Concessão estende-se por 18 km, dos quais 14 já
construídos e em operação, sendo parte integrante da
cintura rodoviária da cidade de Denver, no Colorado,
um dos Estados com perspectivas de maior crescimento
nos EUA. A sua duração é de 99 anos e envolve um
investimento da ordem dos 375 milhões de euros.

A Brisa é o principal accionista, detendo 90% desta
concessionária, sendo os restantes 10% detidos pela
CCR. Sendo a primeira Concessão ganha pela Brisa no
mercado norte-americano, esta constitui um importante
marco no processo de criação de valor e de
internacionalização da empresa.
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Indicadores económicos

Vendas totais: 5,7 milhões de euros
Resultado EBITDA: 1,5 milhões de euros

Margem EBITDA: 26,5%
Número de trabalhadores: 7



Tráfego na Concessão Northwest Parkway
A Concessão Northwest Parkway, que funciona em
regime de sistema aberto, tem registado um ritmo de
crescimento expressivo da procura de tráfego, desde
2004. Em 2008, com a conjuntura macroeconómica
desfavorável, associada ao aumento das taxas de
portagem desde Abril, a Concessão sofreu, pela
primeira vez, uma perda de tráfego (-2,6%)

Porém, o efeito do aumento das portagens, cerca de
25% em Abril de 2008, foi positivo, uma vez que
motivou um acréscimo da receita anual de 2008 face ao
ano anterior.

• Cobrança Electrónica
de Portagens

Holanda: Movenience

Criada em 2007, a Movenience tem a seu cargo a
cobrança electrónica de portagens no túnel de
Westerschelde, na Holanda. Esta empresa, detida em 30%
pela Brisa Internacional, em 60% pela WST (Westershelde
Tunnel) e em 10% pela NedMobiel, está numa posição
privilegiada para responder às actuais tendências de gestão
da mobilidade, com recurso a sistemas de cobrança
electrónica de portagens no Benelux.

Neste sentido destaca-se a participação da empresa nos
processos de pré-qualificação para os concursos de road-
pricing lançados pelo Governo na região de Roterdão. As
relações desenvolvidas no âmbito desta colaboração
assentam no pressuposto de que a Movenience poderá
constituir uma plataforma de expansão para as
oportunidades de negócio futuras na região do Benelux.

República Checa: KTS

No final de 2008 a Brisa, juntamente com a Kapsch,
detinha uma participação de 26% numa operação de
Cobrança Electrónica de Portagens, num total de 929 km.

Neste momento a rede está totalmente em operação,
não se perspectivando novas oportunidades de negócio
na República Checa, nomeadamente na privatização de
concessões, ou oportunidades de instalação de sistemas
de cobrança de portagens idênticas, pelo que a Brisa
decidiu alienar a sua participação, tendo esta
transacção ocorrido já em 2009.

• Mercados e Concursos

A Brisa conta com dois escritórios internacionais - em
Atlanta, nos EUA, e em São Paulo, no Brasil que
acompanham a evolução dos mercados e de eventuais
oportunidades de negócio.

Durante 2008 a Brisa esteve envolvida em diversos
projectos de Auto-estradas internacionais, os quais,
devido à conjuntura internacional e à crise dos
mercados de crédito fizeram com que muitos desses
projectos tenham sido adiados.

Dos vários projectos no mercado Norte-Americano
destaca-se o Alligator Alley, Florida. No último trimestre
de 2008, o consórcio liderado pela Brisa, que integra o
fundo do JP Morgan (JPMII) e a CCR, foi pré-
-seleccionado pelo Departamento de Transportes da
Florida para apresentar uma proposta, que deverá ser
submetida em Maio de 2009. Esta concessão, situada
no Sul da Flórida apresenta uma extensão total de mais
de 144 km, ligando a costa Oeste à costa Leste do
Estado.

Por outro lado o PR-22 Expressway, Puerto Rico. O
Consórcio liderado pela Brisa, que integra os mesmos
membros da parceria para o Alligator Alley, foi pré-
-seleccionado pela Autoridade dos Transportes de Porto
Rico no concurso para a PR-22 Expressway.

O Consórcio vencedor deverá operar e manter a auto-
-estrada por um período de 50 anos. O PR-22 estende-
-se de Leste a Oeste de Porto Rico, num total de mais
de 96 km, com portagem, e é, actualmente, detido e
operado pela Autoridade dos Transportes.

No mercado Europeu o destaque vai para a Rússia e
Turquia. Na Rússia, a Brisa integra o consórcio que foi pré-
-qualificado para os concursos de duas novas concessões
na região de Moscovo. Em causa estão as primeiras
secções das ligações de Moscovo a São Petersburgo (com
uma extensão de 48 km) e de Moscovo a Minsk (com
uma extensão de 19 km). Destaque para esta última, na
qual a Brisa se encontra seleccionada para negociar com
o Governo a proposta final, cujo desfecho deverá ser
conhecido até ao final de 2009.

Na Turquia, foram desenvolvidos esforços junto das
autoridades responsáveis pela privatização da rede de
auto-estradas nacional (com mais de 1 800 km). Embora
este tenha sido adiado, desconhecendo-se ainda a data
do lançamento do concurso, é de salientar a criação e
aprofundamento da parceria com um dos maiores
conglomerados locais, a Akfen Holding Company.
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A responsabilidade social na Brisa é assumida numa
perspectiva de longo prazo, com o objectivo de criar valor
para os accionistas e para a comunidade através do
crescimento a nível económico, com progresso social e
qualidade ambiental. O empenho da empresa no
desenvolvimento sustentável é uma orientação estratégica
da empresa para a gestão dos riscos e para a criação de
novas oportunidades.

A Brisa publica, desde 2003, um Relatório Anual de
Sustentabilidade que, de forma integrada, comunica a sua
política e analisa a sua performance, nas vertentes
económica, ambiental e social. O Relatório de
Sustentabilidade 2008, elaborado de acordo com as
directrizes GRI 3 da Global Reporting Initiative, e verificado
externamente com a classificação GRI A+ Third Party
Checked, o qual contém informação mais desenvolvida e
detalhada sobre cada área considerada na estratégia de
sustentabilidade. 

Este documento está disponível no site da Brisa, acessível
em www.brisa.pt

Consciente dos impactes da sua actividade de construção e
gestão de infra-estruturas, a Brisa propõe-se quantificar e
analisar qualitativamente esses impactes, de modo a que
estes sejam plenamente compatíveis com o
desenvolvimento sustentável.

Para esse efeito, identificam-se cinco vectores fundamentais
que reflectem as áreas mais importantes de influência da
actividade da empresa: Recursos Humanos, Ambiente,
Prevenção Rodoviária, Inovação e Qualidade e
Desenvolvimento Social.

O reconhecimento externo da performance e boas práticas
é visível, a nível nacional e internacional, pela sua
participação activa nas organizações de referência, inclusão
em índices especializados e classificação em rankings de
sustentabilidade.
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• Sustentabilidade empresarial 

5 vectores fundamentais para a Sustentabilidade



Em 2008, destacam-se como facto marcante do
empenho da Brisa na promoção do Desenvolvimento
Sustentável a manutenção da empresa no índice
FTSE4Good.

Acresce o reconhecimento pelo estudo “O Estado da Arte
das Práticas de Sustentabilidade em Portugal”, realizado
pela Heidrick & Struggles, a subscrição do “CEO Climate
Policy Recommendations to G8 Leaders” e a participação
no Development Focus Area Core Team do World
Business Council for Sustainable Development.

Neste âmbito, a Brisa participa em organizações como
o BCSD Portugal, cuja presidência assegura desde
2007, e o WBCSD – World Business Council for
Sustainable Development, do qual é membro activo em
diversos projectos, entre os quais se destaca o projecto
“Mobility for Development”.

A empresa participa, igualmente, no United Nations
Global Compact, de que é subscritor desde 2007 e
responde a analistas e benchmarks de referência como
a Triodos, Dow Jones Sustainability Index, Heidrick &
Struggles, entre outros.

• Vector Recursos Humanos

Em 2008 a Brisa levou a cabo uma série de iniciativas
com um importante impacto na organização.

No final do ano foi concluída a primeira edição do
projecto Ser Solidário, projecto cujo objectivo é criar um
fundo de solidariedade social para o qual os
colaboradores doaram, pelo menos, 1! do seu salário,
e ao qual acresceu uma contribuição significativa da
empresa. Em 2008 aderiram a esta iniciativa 632
colaboradores que escolheram como destinos dos seus
donativos a Associação de Creches de São Vicente de
Paulo, jardim-de-infância “O Sol”, e a Associação
Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer.
Cada uma destas instituições recebeu um donativo de
20 000 euros. A resposta e participação dos colabo-
radores motivaram a empresa a prolongar o projecto
em 2009.

O projecto Aprender a Empreender, que promove junto
das escolas valores como a responsabilidade social e o
empreendedorismo, e do qual a Brisa é membro
fundador contando este ano com a participação de 66
voluntários da empresa. 

Depois dos resultados atingidos na primeira edição do
Projecto Colombo, foi lançada uma nova edição,
dedicada ao tema “eficiência”, procurando soluções
que melhorem a eficiência operacional da empresa, de
forma a fazer melhor com menos custos. Participaram
neste projecto 156 colaboradores, que contribuíram
com 340 ideias. Os níveis de participação atingidos com
as duas edições anteriores, confirmam a existência de
uma cultura de inovação e participação dos
colaboradores nos objectivos de melhoria constante do
grupo.

Formação

O caminho para activar o capital Humano passa,
indiscutivelmente, pela formação com carácter inovador,
que satisfaça as exigências do mercado, fornecendo aos
profissionais instrumentos técnicos que permitam
responder com eficácia aos desafios que se colocam no dia-
a-dia.

Com o objectivo de se garantir o alinhamento e a
maximização do potencial humano o Grupo Brisa
assegurou diversos processos de desenvolvimento de
competências, apostando na criação de condições
adequadas à aprendizagem através do desenvolvimento de
soluções de formação personalizadas e inovadoras,
potenciadoras da criação de equipas de elevado
desempenho.

O investimento em formação ascendeu os 844 mil
euros, tendo envolvido 1 371 colaboradores e 46 720
horas de formação. Em média, cada colaborador,
recebeu 16,30 horas de formação. A Formação no
domínio técnico manteve-se preponderante, seguida da
área de Gestão, Línguas, Liderança de Equipas e
Segurança.
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EFECTIVO POR EMPRESA

Empresa Total Geral

BRISA ACCESS ELECTRÓNICA RODOVIÁRIA 52

BRISA ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA 305

BRISA AUTO-ESTRADAS 1 603

BRISA ENGENHARIA E GESTÃO, S.A 213

BRISA INTERNACIONAL, S.A. 1

BRISAL 1

CONTROLAUTO 318

ITEUVE 63

MCALL 47

VIA VERDE PORTUGAL 127

Atlântico (50%) 136

Brisa Participações e Empreendimentos 4

Northwest Parkway + Brisa North America 10

Total 2 880

Total no País 2866



Face às características específicas do seu negócio, a
componente ambiental é uma prioridade para a Brisa.
Desenvolver a componente ambiental contribui para a
minimização do impacte da actividade da empresa nos
ecossistemas, a potenciar os seus efeitos positivos e a
compensar aqueles que são inevitáveis.

Em 2007, a Brisa desenvolveu uma nova estratégia,
suportada por uma Declaração de Política de
Biodiversidade e concretizada através de seis parcerias,
que contemplam acções de investigação e de educação.
O investimento total perfaz 2,5 milhões de euros,
aplicados num horizonte temporal de 5 anos.

1. Protocolo Business & Biodiversity

A nova estratégia foi formalizada a 12 de Novembro de
2007, na Companhia das Lezírias, em Samora Correia,
com a assinatura do Protocolo entre a Brisa e o ICNB –
Instituto para a Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, uma parceria que reflecte a importância
e o interesse da problemática, na dupla perspectiva da
gestão dos impactes e da promoção da consciência
colectiva para a adopção das melhores práticas para a
conservação das espécies.

2. Quercus

Prevê-se a realização de acções que promovam a
biodiversidade no Parque Natural do Tejo Internacional e
na Zona de Protecção Especial para Aves do Tejo
Internacional, Rio Erges e Ponsul, numa área total de
intervenção de 600 ha. Está prevista ainda a
intervenção positiva sobre vários habitats,
como montado de sobro, tamujais,
galerias ribeirinhas, zonas húmidas
em geral, e inúmeros grupos
faunísticos e a promoção de
espaços de visitação e
educação
ambiental, 
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• Vector Ambiente

designadamente através da implementação de postos de
observação, do desenvolvimento de programas de visita e
da sua divulgação junto de um público mais alargado.

3. APENA – Associação Portuguesa de
Engenharia Natural

Instituição de um prémio bienal destinado a galardoar
projectos de Engenharia Natural, no domínio das obras
de engenharia de solos e taludes, de integração
biológica e de prevenção ou compensação de impactes
ecológicos; apoio à realização de acções técnicas de
formação, informação e demonstração e à publicação
de manuais ou outras obras de natureza técnica no
domínio da Engenharia Natural, em obras rodoviárias
ou afins; contratualização de estudos específicos no
domínio da Engenharia Natural, assegurando a geração
e incorporação de conhecimento especializado da Brisa,
e consequente mais valia, num crescente quadro de
garantia da sustentabilidade e de promoção da
biodiversidade ecológica.

4. BCSD Portugal

Promover, em conjunto com o BCSD Portugal, a divulgação
dos princípios e das melhores práticas da relação empresas-
biodiversidade, designadamente através do apoio à edição
de publicações, à organização de eventos e ao
desenvolvimento de case studies sobre o tema.



No decorrer do ano 2008, foram traduzidas para
Português quatro publicações sobre Biodiversidade: “As
Empresas e os Ecossistemas”, as “As Empresas e os
Ecossistemas – Uma Perspectiva”, a “Avaliação
Empresarial dos Serviços dos Ecossistemas” e “As
Empresas e a Biodiversidade”.

5. Fundação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa

Desenvolver projectos, em conjunto com a FFCUL, no
sentido de caracterizar a fragmentação dos habitats da
fauna selvagem, causada pelas auto-estradas, e aferir a
eficácia das medidas de minimização a implementar ou
melhorar, em especial as dirigidas às espécies carnívoras
e rapinas nocturnas.

6. Companhia das Lezírias

Desenvolvimento do Projecto “EVOA – Espaço de
visitação e observação de aves Ponta da Erva/Salinas de
Saragoça”. O espaço será articulado com um centro de
interpretação, fora das zonas mais sensíveis, com uma
função pedagógica de sensibilização ambiental, que
permita enquadrar do ponto de vista das condições
ecológicas e do ciclo de vida as diversas espécies
existentes. Estes dois pólos serão ainda ligados a um
terceiro, constituído pelas salinas de Saragoça. Para além
das fortes componentes de sensibilização ambiental e
lazer, o projecto visa contribuir para a investigação sobre
as espécies de avifauna do estuário.

O protocolo prevê ainda uma parceria para o
desenvolvimento do Projecto “A Biodiversidade em
Montado”, que visa aumentar a produtividade do
montado de sobro, garantir a substituição das árvores
que morrem, e compatibilizar a sua conservação com a
pastorícia extensiva de gado bovino. A monitorização
da biodiversidade e o efeito de práticas cada vez mais
vulgarizadas nestes montados permite um vasto
conjunto de linhas de investigação aplicada, estando
previstas acções em cerca de 1 000 ha.

• Vector Inovação

Assente no conceito-chave de Rede de Inovação, a Brisa
funciona como catalizadora da inovação junto com os
seus parceiros, contando com cerca de 60
investigadores a colaborar nos seus projectos
exploratórios, tendo desenvolvido um total de 18
artigos publicados em 2008.

Esta fase é complementada pelas fases de desenvol-
vimento e investimento, perfazendo um número total de
cerca de 100 projectos em curso. O orçamento de
investimento em tecnologia desenvolvida na rede atingiu
os 27 milhões de euros, em 2008.

Da especificação à manutenção do ciclo de vida a Brisa
desenvolve seu conceito de “parcerias em rede” em
que, cada parceiro intervém numa fase concreta do
processo de inovação. Em actividades próximas da
investigação são realizadas parcerias com instituições de
I&D. Nas actividades próximas do desenvolvimento as
parcerias são realizadas com empresas. Este modelo
garante o enfoque dos parceiros nas suas áreas de
especialização.

Prosseguindo a sua estratégia, a Brisa contribuiu para o
desenvolvimento de novas empresas, contribuindo para
o progresso económico e social do país. Actualmente, a
rede de inovação da Brisa estende-se às universidades e
centros tecnológicos, às associações e instituições
governamentais, aos financiadores, fornecedores e
startups.

O modelo de inovação da Brisa tem gerado um elevado
nível de negócio, permitindo a aquisição dos melhores
produtos e serviços pelos melhores valores, criando maior
proximidade com todos os parceiros e estimulando uma
concorrência salutar entre todas as partes envolvidas e
com o próprio mercado.

Projectos em desenvolvimento

Sistema ALPR cobra portagens na Northwest Parkway
O sistema de reconhecimento automático de matrículas
(ALPR) está em implementação na Northwest Parkway,
concessão rodoviária que a Brisa detém em Denver,
Estados Unidos, como meio de cobrança electrónica de
portagens através da identificação da matrícula.

Este sistema, desenvolvido desde 2003, em parceria
com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, o
Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da
Empresa e o Instituto Superior Técnico, já está a ser
utilizado pela Brisa como reforço do sistema de
cobrança de portagens, permitindo aumentar a eficácia
no tratamento das infracções.

Na Northwest Parkway o sistema permitirá que, à
passagem de um veículo, a matrícula seja captada por
uma câmara. Esta informação será cruzada com o
registo do proprietário, a partir do qual será possível
processar a facturação.

Comunicação veículo infra-estrutura
No âmbito do OmnAir, organismo sem fins lucrativos
estabelecido no âmbito do IBTTA – International Bridge
Tunnel and Turnpike Association, está a ser
desenvolvido o Programa VII – Vehicle-Infrastructure
Integration. Este programa, ao qual a Brisa se associou
em Maio de 2007, visa o desenvolvimento de um
programa de certificação da interoperabilidade entre os
diversos actores do meio rodoviário, envolvendo a
tecnologia 5.9 Ghz DSRC.
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Neste grupo de trabalho participam entidades
governamentais dos Estados Unidos, fabricantes de
automóveis, operadores rodoviários e empresas
tecnológicas. A implementação desta tecnologia,
representa um marco importante no caminho da
condução sem acidentes.

A Tecnologia 5.9 GHz DSRC é um novo e poderoso
meio comunicação entre veículos em movimento e a
infra-estrutura rodoviária. Permite ainda comunicações
entre os próprios veículos em movimento. O
desenvolvimento desta tecnologia constitui um passo
fundamental para suportar novas aplicações, tais como:
alerta para evitar colisões, advertência para a
aproximação de curvas perigosas de velocidade
reduzida, alertas de capotamento, alerta de activação
de sinalização das luzes de emergência por travagem
brusca, recolha de informação para cobrança de
portagens, entre outros.

O primeiro protótipo foi apresentado pela Brisa em
Novembro no decorrer do ITS World, em Nova Iorque.

• Vector Segurança
e Desenvolvimento Social

Os vectores Segurança e Desenvolvimento Social, com
particular incidência na qualidade de serviço estão
desenvolvidos nos capítulos “Tráfego e Mobilidade”,
anteriormente apresentado. 

• Indicadores de 
Sustentabilidade

O desempenho do Grupo Brisa, ao nível da
sustentabilidade, é monitorizado por um conjunto de
indicadores que abrangem as áreas social, económica e
ambiental. Estes indicadores estão definidos de acordo
com a norma internacional GRI – Global Reporting
Initiative e são verificados a nível externo.

Desde 2007, o conjunto de 60 indicadores GRI
adoptados são verificados a nível externo, assegurando
o nível máximo de verificação A+ ao Relatório de
Sustentabilidade da Brisa. Dos indicadores GRI, destaca-
se a evolução de alguns mais representativos.

O consumo de combustível reduziu cerca de 13,5% nos
dois últimos anos. A estabilização dos dados deste
indicador no último ano reflecte a melhoria da
capacidade de monitorização e permite à Brisa
assegurar uma gestão mais rigorosa e ambiciosa da
performance da empresa no futuro.

Em relação ao consumo de electricidade e ao consumo
de água, a evolução registada nos dois últimos anos é
consequência das melhorias introduzidas na
monitorização efectuada e não reflecte a variação do
consumo real. Em 2008, introduziram-se como
melhorias ao nível do Grupo:
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE - EVOLUÇÃO 2006-2008

2006 2007 2008 Var% 2008/2007

Consumo directo de energia [GJ] 116 666 101 560 101 018 -0,5

Consumo indirecto de energia [GJ] 109 248 98 662 119 360 21,0

Consumo de água [m3] 210 275 248 614 291 362 17,2

Emissões de gases com efeito de estufa [tCo2eq] 22 171 18 621 19 946 7,1

Investimento nas Comunidades Locais [Milhões de euros] 0,1 1,0 1,4 40,0

Formação [horas / colaborador] 13,2 19,2 16,3 -15,2



- Uniformização dos processos ao nível da recolha de
informação e da sua validação, assegurando a
fiabilidade do indicador;

- Identificação de falhas na contabilização, nomeadamente
ao nível da monitorização dos consumos nas barreiras de
portagem;

- Implementação de medidas de correcção dessas
falhas, nomeadamente pela instalação de contadores
na totalidade das instalações da organização.

Foi ainda introduzida mais uma melhoria ao nível da
monitorização quanto à abrangência dos indicadores,
que agora cobrem todo o Grupo Brisa, incluindo a
Concessão Atlântico e a actividade internacional na
concessão da Northwest Parkway.

Prevê-se atingir a estabilidade do indicador de consumo
da electricidade em 2009, de modo a permitir uma
gestão mais precisa e rigorosa do indicador.

Em relação ao consumo de água, as melhorias
introduzidas só estarão totalmente implementadas no
decorrer de 2009, pelo que se prevê novo aumento dos
dados reportados no próximo ano; a estabilização do
indicador deverá ocorrer em 2010.

A evolução dos valores das emissões de gases com
efeito de estufa decorre dos valores apurados para os
consumos de combustível e de electricidade.

No que respeita ao Investimento nas Comunidades Locais,
houve uma evolução significativa, com um aumento
superior a 40% do valor investido face ao anterior, o qual
reflecte o impacto do Projecto Brisa pela Biodiversidade,
descrito anteriormente. Já o indicador da Formação, teve
uma evolução negativa face a 2007 em virtude do grande
esforço focalizado nesse ano.
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A análise económico-financeira tem por base as contas
consolidadas, cujo perímetro de consolidação engloba,
no final de 2008, 32 empresas.

No que se refere a práticas contabilísticas, as contas

consolidadas do Grupo Brisa são expressas em
International Financial Reporting Standards (IFRS),
normas contabilísticas internacionais que vieram
substituir as normas contabilísticas nacionais definidas
no Plano Oficial de Contabilidade (POC).
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relatório financeiroO8

PERÍMETRO E MÉTODO DE CONSOLIDAÇÃO

Empresa % Método

Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. 100% Integral

Brisa Serviços Viários, SGPS 100% Integral

Via Verde Portugal, S.A. 75% Integral

Brisa Assistência Rodoviária, S.A. 100% Integral

Brisa Access Electrónica Rodoviária, S.A. 92,50% Integral

Street Park, Gestão de Estacionamentos, S.A 30,83% Equival. patrimonial

Brisa Engenharia e Gestão, S.A. 100% Integral

Mcall, Serviços de Telecomunicações, S.A. 100% Integral

Controlauto, S.A. 59,55% Integral

Iteuve Portugal, Lda 59,55% Integral

Controlauto Açores, S.A. 23,82% Equival. patrimonial

Brisa Internacional, SGPS 100% Integral

Brisa Participações e Empreendimentos, Lda 100% Integral

CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias 17,90% Equival. patrimonial

COR – Companhia Operadora de Rodoviárias 25% Equival. patrimonial

Brisa Access Europe, GmbH 100% Integral

Brisa United States, LLC 100% Integral

Brisa North America, Inc. 100% Integral

Northwest Parkway, LLC 90% Integral

Via Oeste, SGPS, S.A. 100% Integral

Auto-Estradas do Atlântico, S.A. 50% Proporcional

Brisa Finance, BV 100% Integral

Brisal, Auto-Estradas do Litoral, S.A. 70% Integral

Movenience BV 30% Equival. Patrimonial

AEDL, Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A. 55% Integral

Geira, S.A. 50% Equival. Patrimonial

KTS, Kapsch Telematic Services, Gmbh 26% Equival. Patrimonial

SICIT, Soc. Invest. e Consultoria em Inf de Transportes 35% Equival. Patrimonial

Asterion 23,63% Equival. Patrimonial

Transport Infrastructure Investiment Company, (SICAR) 36.36% Equival. Patrimonial

Transport Infrastructure SARL 35% Equival. Patrimonial

TIICC S.a.rl. 35% Equival. Patrimonial



Proveitos Operacionais

Os proveitos operacionais, durante o exercício de 2008,
ascenderam a 686 milhões de euros, representando um
crescimento de 6,1% em relação aos 646 milhões de
euros registados no final do ano anterior.

Numa análise por áreas de negócio, verificamos que
todas registaram crescimentos, no entanto, destacam-
se as evoluções das concessões Brisa e Brisal (conclusão
da A17 em Maio de 2008) e os serviços rodoviários.

Receitas de Portagem

No total do volume dos proveitos operacionais, assume
particular importância o desempenho das receitas de
portagem, que registaram um valor de 582,6 milhões
de euros, traduzindo um acréscimo de 6,9 milhões de
euros face ao período homólogo (+1,2%).

Numa análise por área de negócio, verifica-se um
decréscimo de 11,4 milhões de euros das receitas de
portagem na Concessão Brisa, decorrente da redução
do tráfego. Esta evolução negativa é consequência de
uma degradação do desempenho da economia
portuguesa, associada ao forte aumento do preço dos
combustíveis. Em grande parte devido a esta
conjuntura, registou-se um retorno e/ou agravamento
dos efeitos de concorrência das concessões SCUT da
Costa da Prata, Norte Litoral e Grande Porto. A
conclusão da abertura da Brisal, finalizada em Maio de
2008 com a abertura dos sublanços entre Louriçal e

Mira, contribuiu também para um agravamento dos
resultados globais da Concessão Brisa, em virtude da
canibalização de tráfego.

A Concessão Atlântico, apesar de também ter sofrido
os efeitos da conjuntura macroeconómica desfavorável
registada em 2008, embora com menor intensidade do
que a Brisa, uma vez que beneficiou com a conclusão
da Concessão Brisal, tendo contribuído positivamente
para as receitas (mais 1,5 milhões de euros).

A Concessão Brisal teve um impacto positivo de 11,8
milhões de euros, decorrente da conclusão da sua rede
em Maio de 2008 (abertura dos sublanços entre
Louriçal e Mira) e da consequente consolidação do novo
corredor viário Norte-Sul A8+A17, entre Lisboa e
Aveiro.

No que se refere à Concessão Northwest Parkway, a
conjuntura macroeconómica desfavorável verificada em
2008, associada ao aumento das taxas de portagem
desde Abril, traduziram-se, pela primeira vez, numa
perda de tráfego para esta concessionária. O impacto
ao nível das receitas foi, no entanto, superior (mais 5,1
milhões de euros), considerando apenas a existência de
dois meses de actividade em 2007 (Novembro e
Dezembro).
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PROVEITOS OPERACIONAIS CONSOLIDADOS

Milhões de euros 2007 2008 Variação

Receitas de Portagem 575,7 582,6 1,2%

Serviços 41,1 49,0 19,2%

Áreas de Serviço 11,9 11,6 -2,5%

Outros Proveitos 17,8 42,9 141,0%

Total 646,5 686,0 6,1%

Nota: Os Serviços incluem vendas associadas

DECOMPOSIÇÃO DO CRESCIMENTO POR NEGÓCIO 

Milhões de euros Crescimento % Crescimento

Brisa 14,4 2,6%

Atlântico 0,9 2,8%

Brisal 11,7 463,4%

Serviços Rodoviários 8,9 20,5%

Área Internacional 3,7 64,7%

Total 39,6 6,1%

Nota: Com base nos proveitos consolidados

Factores Crescimento %

Brisa (homólogo) -4,90%

Ano bissexto 0,30%

Tarifa 2,60%

Mix1 -0,20%

Novos Lanços 0,20%

Atlântico 0,30%

Brisal 2,00%

Northwest Parkway 0,90%

Crescimento Total 1,20%

1 Inclui o efeito do mix de tráfego na tarifa e na rede
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De salientar ainda que o impacto da Auto-estrada
Lisboa-Leiria (A8) e da Auto-estrada Caldas da Rainha-
-Santarém (A15) corresponde apenas a 50% do total de
receitas destas auto-estradas.

Outras Receitas Operacionais

Os serviços durante o exercício de 2008 atingiram 49
milhões de euros, o que reflecte um crescimento de
19,2% face ao ano anterior. As inspecções automóveis
contribuíram para este crescimento com um aumento
de 2,2 milhões de euros e as vendas de equipamentos
com 4,4 milhões de euros.

Analisando os proveitos operacionais das empresas de
serviços rodoviários numa perspectiva individual,
verifica-se uma evolução positiva de 6,7%. A BAER
contribuiu com um aumento de 6 milhões de euros (dos
quais 5,4 milhões de euros relativos a vendas de
equipamentos) e o grupo Controlauto com um
aumento de 2,3 milhões de euros.

Os outros proveitos operacionais registaram um
crescimento de 25,1 milhões de euros, dos quais 23,9
milhões de euros respeitantes à compensação relativa à
Circular Sul de Braga (decorrente do acordo global
celebrado com o Estado e da revisão do contrato de
Concessão).

Custos Operacionais

Os custos operacionais consolidados, excluindo
amortizações e provisões, cresceram 8,7% em 2008,
relativamente a 2007, atingindo 203,3 milhões de euros.

Numa base comparável, o crescimento de custos
operacionais foi de apenas 1,3%. O crescimento dos
custos operacionais, excluindo amortizações, decorre,
essencialmente, das actividades de desenvolvimento de
negócio, nacionais e internacionais, (+4,0%) e dos
impactos da anualização das operações Northwest
Parkway (+2,3%) e Brisal (+1,1%).
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Auto-Estrada Valor1 %

A1 238,8 41,0%

A2 101,1 17,4%

A5 30,0 5,1%

A8 (50%) 29,3 5,0%

A4 28,7 4,9%

A9 26,4 4,5%

A6 22,9 3,9%

A3 45,0 7,7%

A17 14,2 2,4%

A12 12,8 2,2%

A13 12,3 2,1%

A10 7,8 1,3%

NWP 5,7 1,0%

A14 4,2 0,7%

A15 (50%) 3,4 0,6%

Total 582,6 100,0%

1Milhões de euros

RECEITAS POR AE

RECEITAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Milhões de euros 2007 2008 Variação

Inspecções Automóveis 23,5 25,7 9,4%

Cobranças Electrónicas 4,7 4,8 2,1%

Assistência Técnica * 10,7 16,1 50,5%

Assistência Rodoviária 1,3 1,4 7,7%

Outros 1,0 1,0 0,0%

Total 41,1 49,0 19,2%

(*) Inclui venda de equipamentos

RECEITAS DE EMPRESAS DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Milhões de euros 2007 2008 Variação

Via Verde 22,9 24,2 5,7%

Controlauto 23,6 25,9 9,7%

BEG 21,3 17,5 -17,8%

BAR 12,1 12,4 2,5%

BAER 10,7 16,7 56,1%

Mcall 2,0 2,1 5%

Total 92,6 98,8 6,7%

CUSTOS OPERACIONAIS

Milhões de euros 2007 2008 Variação

Fornecimentos e Serviços Externos 89,8 98,7 9,9%

Custos com Pessoal 86,5 93,3 7,9%

Outros Custos 10,7 11,3 5,6%

Subtotal 187,0 203,3 8,7%

Amortizações & Provisões 178,1 206,2 15,8%

Custos Operacionais Totais 365,1 409,5 12,2%

CRESCIMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

Factores Valor1 % Crescimento

Desenvolvimento de Negócio 7,3 4,0%

Anualizado NWP 4,4 2,3%

Anualizado Brisal 2,1 1,1%

Crescimento Homólogo 2,5 1,3%

Crescimento Total 16,3 8,7%

1Milhões de euros



Estrutura de Custos Operacionais

No que concerne à rubrica de custos com pessoal, o
crescimento de 7,9% é, essencialmente, justificado pelos
impactos da menor capitalização de custos em projectos
de investimento (+1,9%), anualização da operação da
Northwest Parkway e Brisa North America (+1,6%),
custos adicionais com o fundo de pensões (+1,5%), cujo
valor total é na ordem dos 10 milhões de euros, e
reestruturação (+1,2%). Excluindo estes impactos, o
crescimento homólogo foi de apenas 1,7%.

No final de 2008, o número total de colaboradores do
Grupo Brisa, era de 2 880, o que representa uma
redução de 15 colaboradores face ao período
homólogo.

A rubrica de FSE apresenta um crescimento de 9,9% que,
em grande parte, é explicado pelos custos adicionais
relativos a desenvolvimento de negócio, nomeadamente
com concursos e prospecção de novas concessões (+7,9%).
Adicionalmente, há a destacar o efeito da anualização das
operações Northwest Parkway (+3,1%) e Brisal (+2,6%). A
fase de investimento em que se encontra a Concessão
Douro Litoral implica a capitalização de custos, o que
justifica uma redução de 3,6%.

Excluindo estes factos particulares, os FSE mostram-se
praticamente constantes face a 2007, registando uma
ligeira diminuição de 0,1%.

A rubrica de amortizações e provisões representa um
peso de 50,4% na estrutura de custos do Grupo Brisa.
O crescimento verificado face a 2007, resulta, em
grande parte, da entrada em exploração da A10, da
abertura completa da A17 (Concessão Brisal), bem
como da operação Northwest Parkway.

Margens Operacionais em 2008

A nível consolidado, a Brisa apresenta uma margem
EBITDA superior a 70% e uma margem EBIT superior a
40%, o que assume particular relevância por terem sido
obtidas numa conjuntura difícil. Ao nível da margem EBIT,
é necessário salientar que a sua diminuição é resultado de
maiores amortizações.

Considerando que a realidade actual da actividade da
Brisa passou de uma única Concessão para multi-
-concessão (multi-negócio), na análise de resultados
destacam-se as concessões rodoviárias nacionais.

Na análise da margem EBITDA das concessões rodoviárias
nacionais, verifica-se uma melhoria da Concessão Brisa que
apresenta uma margem de 76%. Nota, ainda, para a
Concessão Atlântico, que consegue uma melhoria no seu
desempenho operacional, com um ganho de 3% do
EBITDA.
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MARGENS OPERACIONAIS CONSOLIDADAS

Milhões euros 2007 2008 Variação

Proveitos Operacionais 646,5 686,0 6,1%

EBITDA 459,5 482,7 5,0%

Margem EBITDA 71,1% 70,4% -0,7pp

Amortizações e Provisões 178,1 206,2 15,8%

EBIT 281,4 276,6 -1,7%

Margem EBIT 43,5% 40,3% -3,2pp

MARGENS OPERACIONAIS POR ÁREA DE NEGÓCIO

2007 2008 2008 Var. Var.
Milhões euros EBITDA EBITDA EBITDA (%) (%) p.p.

Brisa 429,2 439,0 75,7% 2,3% 0,1pp

Atlântico 22,0 22,7 66,6% 3,2% 0,2pp

Brisal -4,6 3,7 25,6% N/A N/A

Nota:
(1) Os valores de 2007 são calculados com base nos mesmos critérios utilizados para
os de 2008 (contributo individual de cada área de negócio, com os ajustamentos
necessários de forma a reflectir o negócio em causa).

MARGENS OPERACIONAIS POR ÁREA DE NEGÓCIO

2007 2008 2008 Var. Var.
Milhões euros EBIT EBIT EBIT (%) (%) p.p.

Brisa 287,7 285,6 49,2% -0,8% -1,4pp

Atlântico 10,5 11,3 33,1% 8,1% 1,6pp

Brisal -13,3 -19,5 N/A 46,8% N/A

Serviços Rodoviários 8,8 9,9 10,1% 11,9% 0,5pp

Internacional 1,6 -2,3 -24,7% N/A -52,4pp

CUSTOS COM PESSOAL

Milhões de euros Valor M! % Crescimento

Capitalização custos 1,7 1,9%

Novos Negócios 1,4 1,6%

Fundo de Pensões 1,3 1,5%

Reestruturação 1,0 1,2%

Crescimento Homólogo 1,5 1,7%

Crescimento total 6,9 7,9%

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS

Milhões de euros Valor M! % Crescimento

Desenvolvimento negócio 3,8 +4,3%

Anualizado NWP 2,9 +3,1%

Anualizado Brisal 2,3 +2,6%

Crescimento Homólogo -0,1 -0,1%



Ao nível do EBIT, verifica-se uma melhoria nas diversas
áreas de negócio, excepto na Brisa, em virtude da
abertura da A10 em meados de 2007, o que, em
termos de comparabilidade, representa maiores
amortizações em 2008.

É ainda de salientar que a participação de 18% na CCR
– o maior activo internacional da Brisa –  é consolidada
através de equivalência patrimonial, e, tanto o EBITDA
como o EBIT, não incluem esta empresa que, durante o
ano de 2008 pagou à Brisa cerca de 108,2 milhões de
reais em dividendos (o equivalente a cerca de 40,5
milhões de euros).

Resultados Financeiros

No exercício de 2008, os Resultados Financeiros
Consolidados registaram um valor negativo de 92,6
milhões de euros.

Os Custos Financeiros têm uma subida significativa (72,8
milhões de euros), sendo particularmente afectados pelo
aumento dos Juros Suportados, cujo incremento, de 113,0
milhões de euros em 2007 para 173,1 milhões de euros em
2008, é consequência das subidas de taxas de juro e do
saldo médio da dívida (impacto de 36,6 milhões de euros).
Acresce os efeitos da consolidação da Northwest Parkway
(impacto de 11,6 milhões de euros) e da diminuição do
montante de encargos financeiros capitalizados por conta
de actividades de investimento, tanto na Concessão Brisal
(impacto de 7,9 milhões de euros), como na Concessão
Brisa (impacto de 4,0 milhões de euros).

Os Resultados de Investimentos atingiram 83,9 milhões
de euros, em 2008, o que compara com 44,4 milhões
de euros registados em 2007. A principal justificação
desta variação positiva advém da mais-valia de 38,3
milhões de euros registada com a alienação de uma
parte da participação financeira na Abertis. De referir o
contributo distintamente positivo associado aos
resultados dos investimentos no Brasil (47,2 milhões de
euros em 2008 contra 41,4 milhões de euros em 2007).

A Concessão Brisa, a Concessão Brisal, a Concessão
Atlântico e a Área de Serviços atingiram um Resultado
Financeiro conjunto negativo de 167,6 milhões de
euros. Por sua vez, a Área Internacional apresentou um
Resultado Financeiro positivo de 75,0 milhões de euros.

Os Custos Financeiros registados na Concessão Brisa
representaram 67% do total dos Custos Financeiros
Consolidados em 2008. A Concessão Brisal e a
Concessão Atlântico contribuíram com 17% e 7% do
total, respectivamente. Por seu lado, a Área
Internacional e a Área de Serviços tiveram um peso de
8% e 1%, respectivamente.
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RESULTADOS FINANCEIROS

Milhões euros 2007 2008 Variação

PROVEITOS FINANCEIROS 20,5 19,7 -3,9%

Juros obtidos 7,2 12,0 66,7%

Outros proveitos financeiros 13,3 7,6 -42,9%

CUSTOS FINANCEIROS -123,4 -196,2 59,0%

Juros suportados -113,0 -173,1 53,2%

Outros juros e custos financeiros -10,4 -23,1 122,1%

RESULTADOS RELATIVOS 

A INVESTIMENTOS 44,4 83,9 89,0%

Ganhos em Investimentos 45,7 85,9 88,0%

Perdas em Investimentos -1,3 -2,0 53,9%

RESULTADOS FINANCEIROS

CONSOLIDADOS -58,5 -92,6 58,3%
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Resultado Líquido

Face ao agravamento dos Resultados Financeiros, os
resultados antes de Imposto atingem 183,9 milhões de
euros, o que representa uma quebra de 17,5% face a
2007.

A rubrica de Imposto apresenta um crescimento de 79,2
milhões de euros. Esta variação está especialmente
relacionada com o impacto contabilístico ocorrido em
2007 associado à utilização do benefício fiscal, no valor de
89 milhões de euros, não reconhecidos anteriormente
face à incerteza da sua utilização.

Adicionalmente, é de destacar o crescimento do valor
negativo de Interesses Minoritários em 10,8 milhões de
euros. Tal facto decorre, essencialmente, dos resultados
negativos da Concessão Brisal, bem como da operação
Northwest Parkway, nas quais a Brisa detém participações
de 70% e 90%, respectivamente.

Investimento

No ano de 2008, a Brisa registou investimentos na ordem
dos 577 milhões de euros, resultante da construção de
novos lanços nas concessões Principal e Brisal, bem como
da aquisição do direito da Concessão Douro Litoral e
extensão do período da Concessão Brisa.

Na Concessão Brisa foram investidos 109 milhões de euros,
sendo de salientar a continuação da implementação do
plano de alargamentos. Em 2008 foi concluída a
construção da A17 na Concessão Brisal, na qual foram
investidos 51 milhões de euros. No que respeita aos
investimentos intangíveis, assumiram principal relevo o
investimento com a aquisição do direito da Concessão
Douro Litoral (207 milhões de euros) e o alargamento do
período de Concessão da Brisa – Auto-estradas de Portugal
(158 milhões de euros).

Activo Consolidado

No final do exercício de 2008, o activo líquido total
registou um crescimento de 4,4%, atingindo o valor de
5 594 milhões de euros. O acréscimo do activo líquido
deveu-se ao aumento dos activos intangíveis (+362
milhões de euros) e dos activos fixos tangíveis
reversíveis (+78 milhões de euros).

O crescimento dos activos intangíveis está relacionado
com o direito de Concessão da Douro Litoral e o
alargamento do período da Concessão da Brisa – Auto-
-estradas de Portugal.

O crescimento dos activos fixos tangíveis reversíveis
deve-se, essencialmente, à conclusão da A17
(Concessão Brisal) e aos investimentos realizados na
Concessão Brisa. 
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RESULTADO LÍQUIDO

Milhões de euros 2007 2008 Variação

Proveitos Operacionais 646,5 686,0 6,1%

EBITDA 459,5 482,7 5,1%

Margem EBITDA 71,1% 70,4% -0.7pp

EBIT 281,4 276,6 -1,7%

Margem EBIT 43,5% 40,3% -3,2pp

Resultados Financeiros -58,4 -92,6 58,3%

Resultados antes de Impostos 223,0 183,9 -17,5%

Imposto 31,7 -47,5 S/S

Interesses Minoritários 4,6 15,4 S/S

Resultado Líquido 259,4 151,8 -41,5%

ACTIVO CONSOLIDADO

Milhões de euros 2007 2008 Variação

Activos não correntes 5 084,7 5 341,2 5,0%

Activos intangíveis 866,7 1 220,9 40,9%

Activos fixos tangíveis 57,1 50,5 -11,6%

Activos fixos tang. reversíveis 3 564,6 3 643,1 2,2%

Investimentos 195,4 163,5 -16,3%

Goodwill 29,4 29,4 0,0%

Outros investimentos 2,0 14,2 597,9%

Activos financeiros disponíveis 

para venda 139,1 4,3 -96,9%

Activos por impostos diferidos 194,4 183,8 -5,5%

Outros activos não correntes 35,9 31,3 -12,9%

Activos correntes 274,4 252,6 -7,9%

Existências 6,1 5,6 -6,8%

Clientes e outros devedores 148,0 48,4 -67,3%

Caixa e equivalentes 113,1 140,3 24,0%

Outros activos correntes 7,2 58,4 705,2%

Activo líquido total 5 359,0 5 593,8 4,4%

INVESTIMENTO TANGÍVEL

Milhões de euros 2008
Concessão Brisa 107

- Novos Lanços1 10
- Grandes Reparações 15
- Alargamentos 61
- Outros 21

Brisal 51
Douro Litoral 39
Atlântico (50%) 2
Outros Investimentos 5
Total Investimento Tangível 205

Nota: Exclui montantes referentes a Fiscalização, Expropriações em Contencioso,
Adiantamentos e Abates de Equipamentos

1 Líquido de subsídios

INVESTIMENTO INTANGÍVEL

Milhões de euros 2008

Douro Litoral 210

Concessão Brisa 160

Outras Concessões 0

Total Investimento Intangível 370



Activo por Área de Negócio

Numa análise à distribuição do activo por áreas de
negócio, verificamos que a Concessão Brisa representa
cerca de 68% do total.

Passivo Consolidado

Ao nível do passivo consolidado, destaca-se o acréscimo
da dívida financeira, decorrente, essencialmente, do
financiamento de novas concessões, investimentos na
Concessão Brisa e pagamento de dividendos.

Passivo por Área de Negócio

A distribuição do passivo por área de negócio apresenta
uma repartição semelhante à do activo, com a
Concessão Brisa a registar uma percentagem de 69%.

Dívida Financeira (Grupo Brisa)

No final de 2008, a dívida consolidada líquida de
aplicações financeiras da Brisa ascendia a 3 673,9
milhões de euros, registando uma variação de 14,5%
em relação aos 3 207,6 milhões de euros registados no
final de 2007.

O aumento da dívida consolidada decorre, essencialmente,
dos projectos financiados em regime de Project Finance,
com especial realce para as Auto Estradas do Douro Litoral.
O montante de dívida relativa a estes projectos ascendeu a
1 228,6 milhões de euros em 2008, o que representa um
aumento de 43,0% face aos 859,0 milhões de euros em
2007.

Não considerando a dívida das subsidiárias financiadas
em regime de Project Finance, o endividamento da Brisa
Auto-Estradas aumentou apenas 5,0% atingindo os
2 585,6 milhões de euros no final de 2008, face aos
2 461,7 milhões de euros em 2007. Este aumento é
explicado essencialmente pelo investimento em
alargamentos e melhoramentos realizados na
Concessão Brisa.
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS CONSOLIDADOS

Milhões de euros 2007 2008 Variação

Capital Próprio 1 626,5 1 341,5 -17,5%

Interesses Minoritários 64,8 31,2 -51,8%

Capital Próprio e Interesses 

Minoritários 1 691,3 1 372,7 -18,8%

Passivos não correntes 3 189,1 3 593,3 12,7%

Empréstimos 3 059,1 3 339,6 9,2%

Provisões 4,4 5,2 17,7%

Outros passivos não correntes 124,2 240,1 93,3%

Passivos por impostos diferidos 1,4 8,4 505,0%

Passivos correntes 478,6 627,8 31,2%

Fornecedores 20,9 18,9 -9,9%

Empréstimos 261,6 474,5 81,4%

Fornecedores de imobilizado 68,4 24,3 -64,5%

Outros passivos correntes 127,7 110,1 -13,7%

Total Passivo 3 667,7 4 221,1 15,1%

Total Passivo e Capital Próprio 5 359,0 5 593,8 4,4%

DÍVIDA CONSOLIDADA POR CONCESSÃO

Concessão (milhões de euros) 2007 2008 Variação

Brisa Auto-Estradas(*) 2 461,7 2 585,6 5,0%

Brisal 440,9 526,1 19,3%

Auto-Estradas do Atlântico (50%) 208,2 198,5 -4,7%

Northwest Parkway 209,9 222,3 5,3%

Douro Litoral - 281,7 N/A

Dívida Total 3 320,7 3 814,1 14,8%

Disponibilidades 113,1 140,3 24,0%

Dívida Líquida 3 207,6 3 673,9 14,5%

* Inclui cerca de 38 milhões de euros de dívida de outras subsidiárias.

Concessão Principal  69%

Concessão Atlântico (50%) 8%

Concessão Douro Litoral 5%

Concessão Litoral Centro 9%

Área Internacional 7%

Serviços 2%
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A dívida consolidada da Brisa apresentava a seguinte
repartição por instrumentos:

De salientar que a Brisa tem um contrato de
financiamento com o Banco Europeu de Investimento
(BEI), de 200 milhões de euros, para financiamento de
obras de alargamento (Brisa XIV, assinado em Fevereiro
de 2006) e, à data de elaboração deste relatório, a
empresa tinha desembolsado 50%, mantendo-se,
assim, disponíveis, para saque, 100 milhões de euros.

No dia 5 de Dezembro de 2006, a Brisa Auto-estradas
de Portugal concretizou um empréstimo obrigacionista,
no montante de 600 milhões de euros, com uma

maturidade de 10 anos e uma taxa de juro fixa de
4,5%.

Em 17 de Dezembro de 2007, a Brisa Auto-estradas de
Portugal concretizou uma operação de titularização de
créditos futuros no valor de 400 milhões de euros, ao
abrigo do regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 453/99,
de 5 de Novembro, na sequência da qual cedeu uma
carteira de créditos correspondentes a taxas de portagem
a cobrar nas auto-estradas de que é concessionária.

Os recebimentos de portagem futuras necessárias para
assegurar a realização pela TAGUS dos pagamentos
trimestrais de juros e anuais de capital devidos aos
detentores das obrigações e os pagamentos devidos
aos demais credores da emissão de obrigações serão
afectadas pela Brisa Auto-estradas de Portugal a esta
operação ao longo dos exercícios de 2008 a 2012.

Devido à concretização oportuna destas operações de
financiamento de médio/longo prazo, com especial
destaque para a operação de titularização de créditos
futuros efectuada no final de 2007, a Brisa apresentou
necessidades de financiamento e níveis de
endividamento de curto prazo relativamente reduzidos
em 2008. Este facto permitiu evitar a necessidade de
acesso aos mercados de dívida internacionais num
cenário de cada vez maior instabilidade nos mercados
financeiros, com uma fortíssima degradação das
condições de obtenção de crédito.

A Brisa encontra-se numa posição de liquidez
confortável não apresentando necessidades de
refinanciamento muito significativas até 2013.

Esta posição confortável é reflectida no perfil de
amortização da dívida médio/longo prazo consolidada,
escalonado faseadamente até 2031.

A Douro Litoral está ainda em fase de construção e tem
vindo a desembolsar dívida. Em 2012, como se pode
constatar no gráfico em anexo, vencer-se-á o seu
equity-bridge loan, que será substituído pelas entradas
de capital de todos os accionistas. No caso da Brisa, o
valor que terá de ser contribuído corresponde apenas
ao equivalente à sua participação accionista (55%)
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DÍVIDA CONSOLIDADA POR INSTRUMENTO

Milhões de euros 2007 2008 Variação

Obrigações 1 128,3 1 103,8 -2,2%

Titularização de Créditos 397,4 318,3 -19,9%

Empréstimos Bancários 1 759,5 2 116,8 20,3%

BEI 1 245,7 1 242,5 -0,3%

Outros 513,7 874,3 70,1%

Papel Comercial 25,5 264,4 935,7%

Linhas Curto Prazo 10,1 10,8 6,9%

Total 3 320,7 3 814,2 14,9%

Disponibilidades 113,1 140,3 24,0%

Dívida Líquida 3 207,6 3 673,9 14,5%

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2 461.7

2007

2 585.6

2008

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA BRISA AUTO-ESTRADAS

700

600

500

400

300

200

100

0

Douro Litoral

Northwest Parkway

Atlântico

Brisal

Brisa (Exc. Project Finance)

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

PERFIL DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MÉDIO/LONGO PRAZO CONSOLIDADA



Quanto à Concessão Northwest Parkway salienta-se que
esta não apresenta necessidades de refinanciamento até
2017.

Na Concessão Brisal a construção da Auto-estrada A17
foi concluída durante 2008, estando já toda a dívida
desembolsada. As amortizações irão começar em 2010
e serão concretizadas em função de uma
calendarização ajustada às perspectivas de libertação de
cash-flow.

A Auto-estradas do Atlântico apresenta um perfil de
amortização bem escalonado e, devido ao facto de ser
uma Concessão em plena operação, já se encontra
numa fase de reembolso e decréscimo da dívida.

Considerando o impacto dos instrumentos derivados
contratados, no final de 2008, cerca de 53% da dívida
tinha taxa de juro fixa, 3% indexação à inflação
Europeia, 2% com o risco de taxa de juro limitado pela
introdução de um cap e 42% tinha taxa variável, o que
está a permitir à Brisa beneficiar significativamente da
rápida descida de taxas iniciada em Outubro de 2008.

No final de 2008, o custo da dívida (incluindo o impacto
dos instrumentos financeiros derivados) era de 4,74%,
registando uma descida em relação ao valor de 5,24%
verificado no final de 2007. Esta variação decorre da
forte descida das taxas de juro de curto prazo verificada
nos últimos meses de 2008.

A notação de Rating da Moody’s é “Baa1”, estando em
revisão (on review for possible downgrade). A notação
da S&P é de “BBB” e também está em revisão (on credit
watch with developing implications). Ambas as
agências de rating colocaram a notação da Brisa em
revisão na sequência do anúncio da intenção da Brisa
em proceder a uma reorganização societária. Ambas as
agências afirmaram que necessitam de avaliar em
detalhe os impactos dessa reestruturação para que o
rating deixe de estar “em revisão”.

Gestão dos riscos financeiros

A Brisa, à semelhança da generalidade das empresas,
encontra-se exposta a um conjunto de riscos financeiros
que resultam da sua actividade. Merecem destaque os
riscos de liquidez e de taxa de juro decorrentes do passivo
financeiro, o risco de taxa de câmbio resultante do
investimento na Companhia de Concessões Rodoviárias,
no Brasil, e na Northwest Parkway, nos Estados Unidos da
América, bem como o risco de contraparte na sequência
da contratação de operações de cobertura de risco e de
aplicações financeiras.

Destaca-se também a continuidade da política de
gestão/mitigação de risco assumida para a participação
em concursos de adjudicação de novas concessões de
infra-estruturas. O project finance continuou a ser a forma
de financiamento utilizada neste tipo de projectos,
possibilitando a separação operacional, financeira e
jurídica entre a actividade inerente aos novos projectos e
a actividade decorrente do contrato de concessão original
da Brisa Auto-Estradas. A constituição de empresas com
estruturas de financiamento próprias sem recurso a cash-
flows ou activos da Brisa Auto--Estradas (para além de
garantias de stand-by equity cujo montante é conhecido
à partida) para estes projectos, permite quantificar e
limitar o risco assumido pela Brisa na adjudicação de
novas concessões. 
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CUSTO MÉDIO PONDERADO POR CONCESSÃO1

Taxa Média Ponderada 2007 2008

Brisa Auto-Estradas 4.90% 4.40%

Brisal 6.07% 5.87%

Auto-Estradas do Atlântico (50%) 6.26% 5.37%

Northwest Parkway 6.05% 5.67%

Douro Litoral n/a 4.57%

Total 5.24% 4.74%

1 Final do ano

NOTAÇÃO DE RATING

Rating

S&P BBB On credit watch

Moody’s Baa1 On review

Fixa

Fixa Revisível

variável

Variável (Euribor c/Cap)

Variável (Inflacção Europeia c/Cap)
47%

6%

42%

2% 3%

ESTRUTURA POR MODALIDADE DE TAXA DE JURO 2008



Principais Indicadores de Desempenho

Durante o ano de 2008, verificou-se uma diminuição do
rendimento do capital próprio (ROE) e do rendimento
do activo (ROA), o que está especialmente relacionado
com a diminuição do lucro ocorrida no exercício.

No que respeita à dívida consolidada, é de salientar o
aumento do rácio da dívida líquida/EBITDA que se situa
no final de 2008 em 7,6x, resultado do aumento do
nível de endividamento do grupo. Por outro lado, o
rácio EBITDA /Encargos Financeiros regista uma quebra,
situando-se no valor de 2,8x, mais uma vez em
resultado do aumento dos níveis de endividamento.

Relativamente à Brisa Individual, é de salientar o
crescimento da dívida financeira líquida de 5% e o
respectivo impacto no rácio Dívida Financeira Líquida /
EBITDA. Mesmo assim, este rácio é substancialmente
menor do que ao nível consolidado (-1.5x).
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INDICADORES FINANCEIROS CONSOLIDADOS

2004 2005 2006 2007 2008

Indicadores Financeiros

Rendimento do capital próprio (ROE), % 12,4 18,3 10,7 15,3 11,1

Rendimento do activo (ROA), % 4,7 6,9 3,8 4,8 2,7

Dívida Financeira Líquida 2 232 2 069 2 364 3 208 3 674

Dívida Financeira Líquida / EBITDA 5,3 4,9 5,7 7,0 7,6

EBITDA / Encargos Financeiros 4,5 4,9 5,2 4,1 2,7

Acção

Cotação no final do ano, euros 6,75 7,16 9,45 10,05 5,35

Capitalização bolsista no final do ano, milhões de euros 4 050 4 296 5 670 6 030 3 211

Resultado líquido por acção cêntimos (de euro) 32 50 28 43 26

PER no final do ano (x) 21 14 34 23 21

INDICADORES FINANCEIROS INDIVIDUAIS

2004 2005 2006 2007 2008

POC POC POC POC POC

Indicadores Financeiros

Rendimento do Capital Próprio (ROE), % 13,7% 23,6% 11,5% 17,8% 9,8%

Rendimento do activo (ROA), % 4,1% 7,2% 3,7% 5,4% 3,0%

Divida Financeira Líquida 2193 1958 2090 2025 2518

Divida Financeira Líquida / EBITDA 5,2 4,7 5,1 4,7 6,1

EBITDA / Encargos Financeiros 4,2 4,2 4,1 4,0 3,0



Declaração de Cumprimento

A Brisa declara, nos termos e para os efeitos do Regulamento CMVM nº 1 / 2007, que o grau de cumprimento das
recomendações contidas no Código de Governo das Sociedades da CMVM é a seguinte:

O presente capítulo segue o modelo de Relatório de Governo Societário, nos termos do Regulamento CMVM nº 1/2007

Recomendação Cumprimento Fundamentação
I.1.1 Sim Página 47
I.1.2 Sim Página 47
I.2.1 Sim Página 47
I.2.2 Sim Página 47
I.3.1 Sim Página 47
I.3.2 Sim Página 47
I.3.3 Sim Página 47
I.4.1 Sim Página 47
I.5.1 Sim Página 47
I.6.1 Sim Página 47
I.6.2 Não aplicável Não aplicável
I.6.3 Sim Página 47
II.1.1.1 Sim Página 48
II.1.1.2 Sim Páginas 50 e 52
II.1.1.3 Sim Página 52
II.1.2.1 Sim Página 51
II.1.2.2 Sim Página 51
II.1.3.1 Sim Páginas 61 e 62
II.1.4.1 Não Página 64
II.1.4.2 Não Página 64
II.1.5.1 Sim Página 62
II.1.5.2 Sim Página 62
II.1.5.3 Sim Página 62
II.1.5.4 Sim Página 62
II.1.5.5 Não Página 62
II.2.1 Sim Página 51
II.2.2 Sim Página 51
II.2.3 Sim Página 51
II.2.4 Sim Páginas 48, 51 e 53
II.2.5 Não Página 52
II.3.1 Sim Página 51
II.3.2 Sim Páginas 51 e 61
II.3.3 Não aplicável Não aplicável
II.4.1 Não aplicável Não aplicável
II.4.2 Sim Página 61
II.4.3 Sim Página 61
II.4.4 Sim Página 61
II.4.5 Sim Página 61
II.5.1 Sim Página 52
II.5.2 Sim Página 62
II.5.3 Sim Página 62
III.1.2 Sim Página 69
III.1.3 Sim Página 69
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Assembleia Geral

I.1 A composição da Mesa da Assembleia Geral é a
seguinte:

Presidente: António Manuel de Carvalho Ferreira
Vitorino.

Vice-Presidente: Francisco de Sousa da Câmara.

Secretário: Tiago Severim de Melo Alves dos Santos
(Secretário da Sociedade).

A Sociedade disponibiliza ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral todos os meios necessários para que
este possa preparar e realizar as assembleias gerais de
forma independente, eficiente e competente.

No sítio www.brisa.pt, poderão ser consultadas as actas e
respectivas listas de presenças das assembleias gerais
realizadas nos últimos 3 anos.

I.2 O mandato social em curso é o de 2008-2010.

I.3 A remuneração do Presidente da Mesa da
Assembleia Geral é de ! 5 000 por reunião.

I.4 O prazo mínimo de bloqueio das acções para efeitos
de exercício do direito de voto nas assembleias-gerais é
de 5 dias úteis antes da respectiva reunião.

I.5 Em caso de suspensão da assembleia, o bloqueio das
acções será levantado. Os accionistas que se tenham
credenciado para a primeira sessão da assembleia
poderão participar nas sessões subsequentes, desde que
para tal procedam novamente ao bloqueio das acções,
dentro do prazo estabelecido relativamente à data da
nova sessão da assembleia.

I.6 O capital da Brisa é representado por 600 milhões de
acções com o valor nominal de 1 euro cada, estando
todas as acções cotadas e não havendo quaisquer
diferentes categorias de acções ou de direitos. A cada
acção corresponde um voto. A Brisa foi, de resto, a
primeira sociedade a estabelecer este princípio de uma
acção um voto, a par da abolição de quaisquer limitações
ao livre exercício do voto.

I.7 Não existem quaisquer regras estatutárias de fixação
de qualquer quórum constitutivo ou deliberativo,
aplicando-se para esse efeito o regime supletivo
previsto no Código das Sociedades Comerciais.

I.8 Não existe qualquer limitação estatutária ao exercício
do voto por correspondência. Os accionistas que o
pretendam podem votar por correspondência, desde

que, até ao décimo dia após a publicação da
convocatória da Assembleia-geral, façam chegar à sede
da Sociedade uma comunicação dirigida ao Presidente
da Mesa da Assembleia-geral, com assinatura
reconhecida (ou, no caso de pessoa singulares, com
assinatura simples acompanhada de fotocópia do
respectivo bilhete de identidade), da qual conste a
morada para onde devam ser enviados os boletins de
voto e demais documentação.

Seguidamente, a Sociedade envia aos accionistas em
causa os respectivos boletins de voto e demais
documentação.

I.9 Em alternativa, os accionistas poderão ainda retirar
do site www.brisa.pt, o boletim de voto e enviá-lo para
a Brisa, de modo a que seja recebido até ao terceiro dia
útil anterior à data de realização da Assembleia-geral,
um envelope contendo a fotocópia do bilhete de
identidade e a declaração do intermediário financeiro a
quem estiver cometido o serviço de registo das
respectivas acções (emitida nos termos acima referidos),
e um outro envelope, fechado, contendo os boletins de
voto devidamente preenchidos.

I.10 Os accionistas que pretendam votar por
correspondência, terão que remeter à Sociedade, de
modo a que seja por esta recebida até ao terceiro dia
útil anterior ao da realização da Assembleia-geral, um
envelope contendo a declaração do intermediário
financeiro a quem estiver cometido o serviço de registo
das respectivas acções (emitida nos termos acima
referidos), e um outro envelope, fechado, contendo os
boletins de voto devidamente preenchidos.

I.11 Os accionistas podem ainda votar através do sítio
da Internet www.brisa.pt, desde que, até ao décimo dia
após a publicação da convocatória da Assembleia-
Geral, façam chegar à sede da Sociedade uma
comunicação (elaborada de acordo com o modelo
constante daquele sítio da Internet) dirigida ao
Presidente da Mesa da Assembleia-geral, com
assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas
singulares, com assinatura simples acompanhada de
fotocópia do respectivo bilhete de identidade), da qual
conste uma palavra--chave seleccionada pelo accionista
e um endereço electrónico para onde pretenda que seja
enviada a palavra-chave a ser disponibilizada pela
Sociedade (a qual, em conjunto com aquela outra,
permitirá aceder ao respectivo boletim de voto no já
referido sítio da Internet www.brisa.pt). Estes
accionistas podem exercer o seu direito de voto durante
doze dias a contar das 0 horas do décimo quarto dia a
contar da data de publicação da convocatória da
Assembleia-geral. Só são considerados os votos dos
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accionistas relativamente aos quais seja recebida, até ao
terceiro dia útil anterior ao da realização da Assembleia-
geral, a declaração do intermediário financeiro a quem
estiver cometido o serviço de registo das respectivas
acções, emitida nos termos acima referidos.

I.12 Um dos princípios há muitos e longos anos
consagrado no Direito Português é o de que a
remuneração do órgão da administração, é da exclusiva
competência da Assembleia Geral, que pode delegar
esta função numa comissão de vencimentos.

Na Assembleia Geral Anual de 2008, foi eleita uma
Comissão de Vencimentos para o triénio 2008-2010, tendo
sido apreciada pela Assembleia uma declaração desta
Comissão, sobre os critérios para a determinação da
remuneração do órgão de administração. Princípio
igualmente consagrado no Direito Português, é o da
apreciação do desempenho dos órgãos de administração e
fiscalização por parte da Assembleia Geral Anual.

Nos casos das assembleias gerais anuais, os relatórios
de gestão, incluindo as contas e os relatórios do
Conselho Fiscal e do Auditor Externo, são
disponibilizados no sítio www.brisa.pt, com mais de três
semanas de antecedência, em relação à data da
assembleia geral.

I.13 Não existem quaisquer medidas que tenham em
vista impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição.
Não existem igualmente quaisquer medidas defensivas
que tenham por efeito provocar automaticamente uma
erosão grave no património da sociedade em caso de
transição de controlo ou de mudança de composição
do órgão de administração.

I.14 Não existem quaisquer acordos ou entendimentos
de qualquer espécie, de que a sociedade seja parte, que
entrem em vigor, sejam alteradas ou cessem em caso de
mudança de controlo da sociedade.

I.15 Não existem acordos entre a sociedade e os titulares
do órgão de administração e dirigentes, acepção do nº
3 do art. 248.º-B do Código de Valores Mobiliários, que
prevejam indemnizações em caso de demissão,
despedimento sem justa causa ou cessação da relação
de trabalho na sequência de uma mudança de controlo
da sociedade.

• Capítulo II

Órgãos de Administração e Fiscalização

II.1 Órgão de Administração
A composição do Conselho de Administração é a
seguinte:

Presidente Vasco Maria Guimarães José de Mello*

Vice-Presidente João Pedro Stilwell Rocha e Melo*

Vogal João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho*

Vogal João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento*

Vogal António José Nunes de Sousa*

Vogal António José Fernandes de Sousa

Vogal António Nogueira Leite

Vogal Salvador Alemany Más

Vogal Martin Wolfgang Johannes Rey

Vogal Luís Manuel de Carvalho Telles de Abreu

Vogal António Ressano Garcia Lamas**

Vogal João Vieira de Almeida

Vogal Pedro Jorge Bordalo Silva
* Comissão Executiva

** Suspendeu o mandato pelo período de um ano a partir de 27 de Maio de 2008

O mandato social actualmente em curso é o de 2008-
2010.

A Brisa, por deliberação dos seus accionistas, adoptou
como modelo de governo o Conselho de Administração
e Conselho Fiscal.

Deste modo, as funções executiva e fiscalizadora são
claramente distintas entre si sendo, por isso mesmo,
atribuídas a órgãos distintos.

Neste quadro, ao nível do Conselho de Administração,
existe um regime de solidariedade e de
responsabilidade mútua, sem excepção, entre todos os
seus membros.

No entanto, e sem prejuízo desse regime de
solidariedade, é por demais evidente a vantagem em
que os órgãos de administração sejam compostos por
membros executivos e não executivos, uma vez que
estes últimos, por não estarem tão envolvidos na gestão
directa e diária, poderão ter uma visão mais abrangente
e menos comprometida com as situações concretas do
dia-a-dia, estando, assim, numa situação privilegiada
para contribuir de forma construtiva para a análise e
definição estratégica e no acompanhamento da
actividade das sociedades, identificando eventuais
falhas, sugerindo alterações e melhorias, ou mesmo,
soluções alternativas.

É neste contexto que, além da Comissão Executiva, foram
constituídas no seio do Conselho de Administração duas
outras comissões que integram exclusivamente
administradores não executivos, tendo uma como
atribuições principais o acompanhamento e fiscalização
das matérias referentes ao governo societário e da
sustentabilidade e a outra as funções relativas ao
acompanhamento das questões relativas à auditoria
interna e gestão de riscos.
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ÓRGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL (AG)

António Vitorino - Presidente
Francisco de Sousa Câmara - Vice-Presidente
Tiago Melo - Secretário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/
COMISSÃO EXECUTIVA (CA/CE)

Vasco de Mello - Presidente (*)
Pedro Rocha e Melo - Vice -Presidente (*)
João Azevedo Coutinho - Vogal (*)
João Bento - Vogal (*)
António Nunes de Sousa - Vogal (*)
António Fernandes de Sousa - Vogal
António Nogueira Leite - Vogal
Salvador Alemany Más - Vogal
Luís Telles de Abreu - Vogal
António Lamas - Vogal
João Vieira de Almeida - Vogal
Martin Rey - Vogal
Pedro Bordalo da Silva - Vogal

(*) - Comissão Executiva

CENTRO CORPORATIVO E
SERVIÇOS DE SUPORTE

Administrativa
Carlos Salazar de Sousa

Auditoria, Organização
e Qualidade
Ana Cláudia Gomes

Financeira e Controlo
João Pereira Vasconcelos

Investidores, Comunicação
e Sustentabilidade
Luís D’Eça Pinheiro

Juridica
Luís Geraldes

Planeamento Estratégico
Manuel Melo Ramos

Recursos Humanos
Henrique Pulido

Redes e Sistemas
Rui Gil

Gestão da Mudança
Cristina Oliveira

CONSELHO FISCAL (CF)

Francisco Xavier Alves - Presidente
Tirso Olázabal Cavero - Vogal
Joaquim Patrício da Silva - Vogal
Alves da Cunha,
A. Dias & Associados - ROC

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

Tiago Melo

ORGNOGRAMA - QUADROS DIRECTIVOS

DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS

Desenvolvimento
de Negócios
Guilherme Magalhães

Desenvolvimento
Internacional
EUA - Vitor Saltão
Europa - Guilherme Magalhães
Brasil - Valdemar Mendes

CONCESSÕES
RODOVIÁRIAS

CONCESSÕES NACIONAIS

Concessão Brisa
Manuel Lamego
Amadeu Rolim
Victor Santiago

Concessão Litoral Centro
José Braga

Concessão Douro Litoral
João Portela

Auto-Estradas do Atlântico
José Braga

CONCESSÕES INTERNACIONAIS

Companhia Concessões
Rodoviárias
Valdemar Mendes

Northwest Parkway
Victor Saltão

OPERAÇÕES
RODOVIÁRIAS

Operação e Manutenção
João Pecegueiro
Luís Roda
Francisco Montanha Rebelo

Inovação e Técnologia
Jorge Sales Gomes

Via Verde Portugal
Luís Vasconcelos Pinheiro

Brisa Access Electrónica Rodoviária
Jorge Sales Gomes

Brisa Assistência Rodoviária
Rui Roque

MCall - Serviços de
Telecomunicações
João Pecegueiro
Luís Vasconcelos Pinheiro

OUTRAS
INFRA-ESTRUTURAS

Brisa Engenharia e Gestão
Pedro Carvalho

Controlauto -
Controlo Técnico
Automóvel
Giuseppe Nigra

Transport Infrastructure
Investment
Company
Manuel Cary
Francisco Rocio Mendes

Asterion ACE
Luís Evaristo da Silva

Consórcio Elos

COMISSÕES

ELEITA PELA AG:

Comissão de Vencimentos
Jorge Jardim Gonçalves - Presidente
Luís Cortes Martins - Vogal
Rui Roque de Pinho - Vogal

DESIGNADAS PELO CA:

Comissão de acompanhamento
do Governo Societário e
Sustentabilidade
João Vieira de Almeida - Presidente
Luís Teles de Abreu - Vogal
António Nogueira Leite - Vogal

Comissão de Auditoria
e Gestão de Riscos
António de Sousa - Presidente
Luís Telles de Abreu - Vogal
António Nogueira Leite - VogalVasco de Mello Pedro Rocha e Melo João Azevedo Coutinho João Bento António de Sousa
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PELOUROS DOS MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA (CE)

Vasco de Mello

Coordenação Geral

CENTRO CORPORATIVO E
SERVIÇOS DE SUPORTE
Investidores, Comunicação
e Sustentabilidade

Pedro Rocha e Melo

CENTRO CORPORATIVO E
SERVIÇOS DE SUPORTE
Planeamento Estratégico
Jurídica
Recursos Humanos
Gestão da Mudança

CONCESSÕES
RODOVIÁRIAS
Concessão Brisa

João Azevedo Coutinho

CENTRO CORPORATIVO E
SERVIÇOS DE SUPORTE
Administrativa
Auditoria, Organização
e Qualidade
Financeira e Controlo

OUTRAS
INFRA-ESTRUTURAS
Controlauto -
Controlo Técnico
Automóvel
Transport Infrastructure
Investment
Company

João Bento

CENTRO CORPORATIVO E
SERVIÇOS DE SUPORTE
Redes e Sistemas

DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS
Desenvolvimento
de Negócios
Desenvolvimento
Internacional

CONCESSÕES
RODOVIÁRIAS
Concessão Litoral Centro
Auto-Estradas do Atlântico
Companhia Concessões
Rodoviárias
JNorthwest Parkway

OUTRAS
INFRA-ESTRUTURAS
Asterion ACE
Consórcio Elos

António Nunes de Sousa

OPERAÇÕES
RODOVIÁRIAS
Operação e Manutenção
Inovação e Técnologia
Brisa Assistência Rodoviária
Brisa Access Electrónica Rodoviária
Brisa Engenharia e Gestão

CONCESSÕES
RODOVIÁRIAS
Concessão Douro Litoral

OUTRAS
INFRA-ESTRUTURAS
MCall - Serviços
de Telecomunicações
Via Verde Portugal

Nestes termos, o Conselho de Administração faz uma
apreciação positiva desta forma de estruturação do
governo societário, por considerar que, face à
actividade desenvolvida pela sociedade, a sua estrutura
accionista e a experiência já adquirida, este é o sistema
mais adequado para assegurar o governo da sociedade
de forma eficiente e transparente, de modo a criar valor
para todos os accionistas.

II.2. O sistema de governo societário adoptado na Brisa
é o de Conselho de Administração e Conselho Fiscal,
pelo que, além das comissões constituídas no seio do
Conselho de Administração e descritas em II.9., não
existem outras comissões com competências em
matéria de administração ou fiscalização.

II.3 Os organogramas relativos à estruturação dos
órgãos sociais e pelouros da Comissão Executiva
encontram-se acima representados.

A informação mais detalhada sobre as delegações de
competências no seio do Conselho de Administração
encontra-se mais detalhada no ponto II.5.

II.4 Existem na Empresa órgãos de apoio à
administração para a detecção e prevenção de riscos
relevantes, não só na construção e exploração das auto-
estradas mas também na área ambiental, jurídica e
financeira.

Estes órgãos funcionam na prevenção e no controlo dos
riscos inerentes da actividade de construção,
nomeadamente na supervisão das normas impostas
para a construção de auto-estradas, com especial
destaque para a higiene e segurança. Para esta área foi
desenvolvida uma política própria, materializada na
homologação e aplicação de um Manual para a

Implementação da Segurança e Saúde no Trabalho da
Construção, através de uma estrutura criada para o
efeito, a qual supervisiona e assegura a coordenação
central e local dos planos de segurança e saúde e das
actividades de risco.

Do ponto de vista da operação, a Brisa dispõe dos
meios necessários e suficientes para manter todos os
equipamentos de segurança da sua rede, em perfeitas
condições de utilização. Existe um Manual de Operação
e Manutenção, que no capítulo de Segurança de
Clientes e Instalações, estabelece as normas e
procedimentos que a área de operação tem de respeitar
e fazer cumprir no decorrer da sua actividade diária.
Dispõe, para além disso, de um sistema que regista e
trata a informação das ocorrências verificadas nas auto-
estradas, o que permite, não só o adequado tratamento
estatístico de toda a informação, mas também a
atempada identificação de situações que possam
carecer de medidas correctivas.

Acresce, ainda, que a Brisa tem em operação, desde o
início de 2004, o Centro de Coordenação Operacional,
que está integrado num vasto Projecto de Telemática e
Segurança Rodoviária, que ficou concluído em 2006.
Toda esta infra-estrutura permite melhorar as condições
de segurança e a eficiência na assistência, e as
condições de circulação, disponibilizando informação
actualizada e oportuna aos clientes e aos serviços de
apoio complementar.

Relativamente ao ambiente, a coordenação de estudos
integra uma especialização que pretende evitar e
minimizar os riscos ambientais na fase inicial dos
projectos e acompanha a tramitação dos processos de
avaliação ambiental. Este acompanhamento é
continuado na fase de obra, através de recursos que são



especificamente afectos ao cumprimento do Programa
de Monitorização da fase de obra, das medidas
minimizadoras ou compensatórias e ainda dos
Procedimentos de Gestão Ambiental.

Por outro lado, a Estrutura Operacional tem como uma
das suas prioridades operacionais a detecção de
situações de risco ambiental, actuando de forma
preventiva na gestão de medidas minimizadoras do seu
impacte negativo, nas auto-estradas em exploração.

Do ponto de vista do risco financeiro, acresce
mencionar que existe um órgão de Gestão de Risco que
é responsável pela monitorização e gestão do risco de
liquidez, de taxa de juro, cambial e de crédito.

A Brisa encontra-se exposta a um conjunto de riscos
financeiros decorrentes da sua actividade. Assumem
particular relevância, a este nível, o risco de liquidez e de
taxas de juro decorrentes da carteira de dívida, o risco de
taxa de câmbio resultante dos investimentos no Brasil e
nos Estados Unidos e o risco de contraparte a que a
empresa fica exposta na sequência da contratação de
operações de cobertura de risco e de eventuais
aplicações financeiras. A Direcção Financeira e de
Controlo assegura a gestão centralizada das operações
de financiamento, das aplicações dos excedentes de
tesouraria e das transacções cambiais, assim como a
gestão do risco de contraparte do grupo Brisa.
Adicionalmente, o Departamento de Tesouraria e Gestão
de Risco da Direcção Financeira, e de Controlo é
responsável pela identificação, quantificação e pela
proposta de medidas de gestão / mitigação dos riscos
financeiros a que o grupo se encontra exposto, conforme
descrito detalhadamente no capítulo sobre gestão de
risco financeiro.

II.5 Nos termos da legislação vigente, nas sociedades com
uma estrutura governativa como a da Brisa (Conselho de
Administração e Conselho Fiscal) o Conselho de
Administração é um órgão colegial cujos membros
exercem as suas funções a título pessoal,
independentemente de quem os tenha designado ou
proposto. O Conselho de Administração é composto por
treze membros, dos quais cinco integram a Comissão
Executiva.

Importa ainda referir relativamente aos 13 membros do
Conselho de Administração, que 8 são não executivos,
de entre estes, 5 são independentes entendendo-se
como tal, os administradores que no exercício das suas
funções não se encontram associados de forma
indelével a qualquer dos grupos de interesses
específicos que coabitam na Sociedade.

Nos referidos 5 administradores independentes, está
incluído o Prof. António Ressano Garcia Lamas, que em
Maio de 2008 suspendeu o mandato pelo período de
um ano.

Nos termos estatutariamente definidos, as reuniões do
Conselho de Administração têm uma periodicidade
mínima trimestral, a gestão executiva da Sociedade está
atribuída à Comissão Executiva.

De acordo com o modelo governativo adoptado na
Brisa, o Presidente do Conselho de Administração é
Presidente da Comissão Executiva.

À Comissão Executiva foram atribuídos os mais amplos
poderes de gestão com excepção dos que por força legal
ou estatutária estão reservados ao Conselho de
Administração. Nestes termos, estão reservados ao
Conselho de Administração os seguintes poderes:

• Definição das grandes linhas de orientação estratégica a
que deve obedecer a gestão da Sociedade

• A cooptação de administradores

• O pedido de convocação de Assembleias-gerais

• Elaboração e aprovação dos Relatórios e Contas
Trimestrais e Anuais

• Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela
Sociedade

• Mudança de sede e aumentos de capital, nos termos
previstos no contrato de sociedade

• Projectos de fusão, de cisão e transformação da
Sociedade

Contudo, quaisquer assuntos de relevante interesse
para a Empresa, mesmo que delegados na Comissão
Executiva, podem ser submetidos ao Conselho de
Administração, por deliberação da Comissão Executiva
ou do seu presidente.

Nos termos do quadro legal vigente e do artigo 7º dos
Estatutos da Sociedade, disponíveis em www.brisa.pt
<http://www.brisa.pt/> , o Conselho de Administração
não pode deliberar sobre Aumentos de Capital.

Os administradores não executivos podem solicitar todos
os esclarecimentos que entenderem e têm acesso a toda a
informação que pretendam, nomeadamente às actas da
Comissão Executiva e ordens de trabalhos, quer
individualmente, quer no âmbito dos trabalhos
desenvolvidos pelas duas comissões especializadas
constituídas no seu seio e identificadas em II.9. As reuniões
do Conselho de Administração são marcadas e preparadas
com antecedência, e atempadamente disponibilizada
documentação referente às matérias constantes da
respectiva ordem de trabalhos, no sentido de assegurar a
todos os membros do Conselho de Administração as
condições para o exercício das suas funções de forma
informada e independente.
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Aos administradores não executivos não estão atribuídas
competências específicas. Com efeito e tal como referido
anteriormente, a circunstância de os administradores não
executivos não estarem tão envolvidos com a gestão
directa e diária, é que lhes permite ter uma visão mais
abrangente e menos comprometida com as situações
concretas do dia-a-dia, estando, assim, numa situação
privilegiada para contribuir de forma construtiva com uma
visão mais abrangente para a análise e definição
estratégica e no acompanhamento da actividade BRISA.
Contudo, convém realçar que as duas comissões internas
que, para além da Comissão Executiva foram constituídas
no seio do Conselho de Administração, são integralmente
compostas por administradores não executivos. Neste
quadro, durante o exercício de 2008, os administradores
não executivos, para além de terem participado
activamente nas análises, reflexões e debates realizados
no âmbito das reuniões do Conselho de Administração,
os que integram as comissões especializadas participaram
igualmente de uma forma muito empenhada nos
trabalhos desenvolvidos no seu seio, conforme descrição
mais detalhada incluída em II.9..

A sociedade não procede à rotação do administrador
com o pelouro da área financeira no final de cada dois
mandatos, por considerar que o mais importante não é
a rotação em si, mas antes porém a robustez e eficácia
do sistema de auditoria e controle interno, e do
processo participado, esclarecido e responsável de
tomada de decisões, matérias que têm sido objecto de
particular atenção.

Nesse sentido, e tendo em atenção que os grandes
riscos efectivos da BRISA, em face da natureza da sua
actividade, são de ordem operacional, no final de 2008
foi adoptada uma nova estrutura organizativa que
permitirá segregar de forma ainda mais clara os riscos
de natureza operacional dos riscos de natureza
financeira.

II.6 Para além dos regulamentos dos órgãos sociais da
sociedade disponíveis no sítio www.brisa.pt, não
existem outras regras relativas a incompatibilidades ou
ao número máximo de cargos acumuláveis. Nas
reuniões do Conselho de Administração, para além dos
assuntos que em cada circunstância mereçam atenção
especifica, é feito um balanço detalhado da actividade
desenvolvida desde a reunião anterior, para além de os
administradores responsáveis pelas duas comissões
especializadas reportarem a actividade desenvolvida ao
longo do mesmo período.

II.7 Nos termos de regime jurídico aplicável às
sociedades comerciais, nas sociedades com o modelo
de governo como o da BRISA (Conselho de
Administração e Conselho Fiscal) a competência para a
apresentação de propostas e eleição dos membros do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal é
exclusiva dos accionistas em sede de assembleia geral.
Nestes termos, não existe qualquer limitação estatutária
à apresentação de propostas e eleição destes dois
órgãos. No caso de renúncia ou impedimento definitivo
para o exercício de algum administrador durante o seu
mandato, o Conselho de Administração procede à

cooptação de um novo membro, a qual tem que ser
objecto de ratificação por parte da primeira assembleia
geral que se realize após a cooptação em causa. No
caso de renúncia ou impedimento definitivo de algum
membro do Conselho Fiscal, o lugar deixado em aberto
é preenchido pelo membro suplente deste órgão.

II.8 Durante o exercício de 2008, o Conselho de
Administração reuniu 7 vezes, a Comissão Executiva
reuniu 52 vezes e o Conselho Fiscal reuniu 8 vezes.

II.9 Para além da Comissão Executiva, e cujos membros
estão identificados em II.1, O Conselho de
Administração constituiu duas comissões de controlo
interno cada uma composta por três administradores
não executivos e que têm por finalidade o
acompanhamento e fiscalização da actividade da
empresa em determinados aspectos específicos.

Comissão  para  o  Acompanhamento  do  Governo
Societário e da Sustentabilidade que é constituída pelo Dr.
João Vieira de Almeida  (Presidente),  Prof. António
Nogueira  Leite  e  Dr.  Luís  Telles  de  Abreu.  Todos  os
membros  desta  Comissão  são  Administradores  não
executivos  e  apenas  o  Prof. António Nogueira  Leite  é
considerado  não  independente,  na  medida  em  que
desempenha  funções  no  órgão  de  administração  de
uma empresa do Grupo José de Mello, que por sua vez
detém  uma  participação  superior  a  2%  do  capital
social  da  Brisa.  Esta  Comissão  tem  como  principais
atribuições, acompanhar  a  observância  das  regras  e
normas  que  compõem  o  sistema  de  governo  das
empresas  integradas  no  grupo  Brisa  e  o  desempenho
das  políticas  de  desenvolvimento  sustentável  nas  suas
três dimensões, económica, ambiental e  social; avaliar
periodicamente os  resultados dessas  regras e políticas;
acompanhar  as  actividades  da  Direcção  de
Comunicação  Relações  com  os  Investidores  e
Sustentabilidade (DIS) que se prendam com as matérias
que são da competência desta Comissão, acompanhar a
elaboração do Relatório de Gestão, pronunciando-se
sobre  os  capítulos  dedicados  à sustentabilidade  e
governo societário; acompanhar a aplicação do Código
de Ética e propor as medidas que considere adequadas à
sua permanente actualização e efectivo cumprimento em
todas  as  empresas  do  Grupo  Brisa;  propor  ao
Conselho  de  Administração  as  reformas  e  iniciativas
que  entenda  convenientes  para  alcançar  os  seus
objectivos.  Durante  o  ano  de  2008,  esta  Comissão
reuniu 4 vezes. O Professor António Ressano Garcia
Lamas, em Maio de 2008, suspendeu o seu mandato pelo
período de um ano.

Comissão  de  Auditoria  e  Gestão  de  Riscos  que  é
composta  pelo  Prof. António  de  Sousa  (Presidente),
Dr. Luís T elles de Abreu e Prof. António Nogueira Leite.
Todos os  membros  desta  Comissão  são
Administradores  não executivos  e  apenas  o  Prof.
António  Nogueira  Leite  é considerado  não
independente  na  medida  em  que desempenha
funções no órgão de administração de uma empresa do
Grupo José de Mello, que por sua vez detém uma
participação  superior  a  2%  do  capital  social  da
Brisa.
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Esta Comissão tem como principais atribuições: o
acompanhamento regular do Gabinete de Auditoria
Interna (GAI) e dos Auditores Externos da Empresa;
pronunciar-se sobre a nomeação e destituição dos
Auditores Externos; avaliar e dar parecer sobre os
procedimentos internos em matéria de auditoria;
supervisionar a suficiência a adequação e eficaz
funcionamento do sistema de controlo interno; zelar
pelo cumprimento por parte dos membros do Conselho
de Administração, das normas do mercado de valores
aplicáveis à sua conduta. Durante o ano de 2008, esta
Comissão reuniu 7 vezes. São elaboradas actas das
reuniões destas comissões.

Caso o regime de incompatibilidades previsto no art.
414.º-A do Código das Sociedades Comerciais e
exclusivamente aplicável aos membros do órgão de
fiscalização e da Mesa da Assembleia Geral, pudesse ser
aplicado aos membros do Conselho de Administração, e
mais concretamente aos administradores não executivos,
os administradores, António Nogueira Leite, Pedro Jorge
Bordalo Silva, Salvador Alemany Más e Martin Wolfgang
Johannes Rey, não cumpririam as regras daquele regime
de incompatibilidades, por exercerem funções de
administração em cinco sociedades. Os administradores
não executivos António José Fernandes de Sousa, Luís
Manuel de Carvalho Telles de Abreu, João Vieira de
Almeida e António Ressano Garcia Lamas cumpririam as
regras do referido regime de incompatibilidades.

Caso o critério de independência previsto no nº 5 do art.
414.º do CSC especificamente para os membros do
Conselho Fiscal fosse aplicável aos membros do Conselho
de Administração, seriam considerados independentes os
administradores  António José Fernandes de Sousa, Luís
Manuel de Carvalho Telles de Abreu, João Vieira de
Almeida e António Ressano Garcia Lamas. O Prof. António
Ressano Garcia Lamas em Maio de 2008 suspendeu o
mandato pelo periodo de um ano.

Sobre esta matéria, a sociedade considera
independente os membros do Conselho de
Administração, que não estejam associados a qualquer
grupo de interesses específicos na sociedade,
nomeadamente em virtude de ser titular ou actuar por
conta de titulares de participação qualificada na
sociedade, igual ou superior a 2% do capital social.

Dando cumprimento às recomendações do ponto II.5.1
do Código de Governo das Sociedades da CMVM, a
Comissão de Acompanhamento do Governo Societário e
da Sustentabilidade elaborou o seguinte relatório:

De acordo com as recomendações em vigor, compete à
Comissão de Acompanhamento do Governo Societário
e da Sustentabilidade (CAGSS) levar a cabo uma
avaliação do desempenho dos administradores
executivos, bem como das comissões existentes,
incluindo uma autoavaliação.

A CAGSS não definiu nem dispõe ainda de
instrumentos específicos de avaliação de desempenho
aplicáveis à luz desta recomendação, entendendo que a
eventual implementação de métodos de aferição
próprios deverá aguardar por uma fase de maior
maturidade e experiência do mercado – e da própria
CAGSS – nesta matéria.

Assim, a CAGSS estabeleceu, para efeitos do exercício
de avaliação, apenas alguns parâmetros e pressupostos
de natureza geral, que balizam a acção de avaliação
levada a cabo, nos termos abaixo indicados.

1. Âmbito

A  CAGSS  entende  que  a  avaliação  a  efectuar  deve
incidir exclusivamente sobre os aspectos que caem no
seu foro de atribuições específico – governo societário
e sustentabilidade – não lhe competindo pronunciar-se
sobre  matérias  que  extravasam  esse  campo,
designadamente  as  de  natureza  financeira  ou
operacional.

2. Método

2.1. A CAGSS sustenta a sua avaliação numa análise
focada (i) na regularidade do funcionamento dos
órgãos sociais à luz das políticas definidas e das
regras e recomendações em vigor em sede de
governo societário, (ii) no desempenho da empresa
na área da sustentabilidade, tal como reflectido no
Relatório de Sustentabilidade e (iii) no grau de
execução dos planos e projectos definidos para o
ano em análise, e considerados importantes em
sede de governo societário e/ou sustentabilidade.

2.2. Tendo em atenção a natureza colegial dos corpos
sociais avaliados, a CAGSS efectua uma análise ao
desempenho desses órgãos e organismos, e não a
cada um dos seus membros.

3. Avaliação

3.1. Comissão Executiva (CE) 
Não foram detectados quaisquer constrangimentos
ou dificuldades ao normal e regular funcionamento
do órgão executivo, e em particular na articulação
entre a CE e o Conselho de Administração, tendo
sido assegurados a todos os seus membros todos os
meios necessários ao desempenho das suas funções
de forma informada e autónoma.

A CE reuniu 52 vezes durante o ano de 2008,
tendo sido elaboradas actas de todas as reuniões
havidas e submetidas aos órgãos e serviços
competentes todas as decisões e informações que
necessitavam de ratificação ou comunicação, tendo
em vista a respectiva execução.
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A CE esteve presente em todas as reuniões do
Conselho de Administração, tendo efectuado ou
mandado efectuar as apresentações e prestado os
esclarecimentos necessários para a informação
cabal dos membros do Conselho de Administração,
de modo a permitir a identificação clara das
questões em discussão e a formação da vontade do
órgão de administração.

Foi prestada a esta Comissão, bem como à
Comissão de Auditoria – conforme confirmado
pela mesma – todas as informações e apoio
necessário para o regular funcionamento das
mesmas.

Destaca-se o continuado investimento em
investigação e desenvolvimento da BRISA, que
permitiu a sua evolução tecnológica de forma
sustentada, e que se traduziu tanto em significativos
ganhos de eficiência e na consolidação da imagem
como empresa de referência do sector.

Num ano particularmente difícil no plano financeiro,
com sérios impactos negativos em todas as
indústrias, sectores e organizações, a CE demonstrou
significativa capacidade para gerir e proteger a
imagem da BRISA, salvaguardar a prossecução dos
projectos com impacto na sustentabilidade da
empresa e manter um diálogo aberto com todos os
stakeholders, de forma a manter o elevado grau de
confiança associado à marca.

Faz-se, pois, uma apreciação muito positiva do
desempenho da CE.

3.2. Comissão de Auditoria e Gestão de Riscos
(ComAud)

A ComAud desempenha um papel fulcral no quadro
do governo societário da BRISA, assegurando uma
fiscalização independente e atenta da situação
económica e financeira da empresa.

Em 2008, a ComAud reuniu bimestralmente, tendo
tido acesso a todas as informações de que
necessitou e o apoio dos serviços internos da BRISA
que solicitou. A ComAud leva a cabo encontros
periódicos com os departamentos da empresa
envolvidos nas áreas sob sua jurisdição, com
particular destaque para o Gabinete de Auditoria
Interna, bem como com o Conselho Fiscal, o que
de novo ocorreu durante o ano transacto.

A ComAud tem uma participação activa nos
Conselhos de Administração, dando contas da sua
actividade, formulando recomendações e
solicitando informações à CE tendentes a esclarecer
questões em debate.

A avaliação do desempenho da ComAud é pois
claramente positiva.

3.3. Comissão de Acompanhamento do Governo
Societário e da Sustentabilidade

A CAGGS reúne bimestralmente, convidando a
participar nas reuniões os representantes das áreas
da empresa mais ligados às questões do governo e
da sustentabilidade, tendo essa presença sido
assegurada em todos os casos.

No ano de 2008, a CAGGS teve uma alteração na
sua composição, com a substituição do Prof. António
Lamas pelo Dr. Luis Telles de Abreu. Esta mudança
preserva todas as capacidades da Comissão no que
respeita às competências necessárias para
desenvolver o seu trabalho, bem como assegura a
continuada independência da CAGSS.

Durante o ano de 2008, a CAGSS cumpriu os
objectivos que se tinha proposto, a saber:

• Maior interacção com os serviços internos
envolvidos nas questões da sustentabilidade e do
governo societário;

• Participação mais alargada no processo de
elaboração do Relatório de Sustentabilidade;

• Aprovação do Regulamento de Comunicação de
Irregularidades (“Whistleblowing”).

Os dois primeiros objectivos cumpriram-se
integralmente, confirmando um processo de
gradual afirmação do papel do CAGSS no âmbito
da estrutura interna da empresa, para o que muito
contribuiu o papel dos respectivos responsáveis e,
particularmente, a colaboração e presença assídua
nas reuniões da Comissão dos Drs. Luis D’Eça
Pinheiro, Tiago Severim de Melo e Franco Caruso.

Quanto ao terceiro objectivo mencionado, e pese
embora o Regulamento de Comunicação de
Irregularidades (“Whistleblowing”) não ter sido
objecto de aprovação final pelo CA da BRISA, a
CAGSS – que lhe devotou parte muito significativa
do seu trabalho durante o exercício – completou a
respectiva proposta, que suscitou intenso debate, e
que ficou pronta para aprovação.

Nesta medida, a CAGSS avalia positivamente a sua
actuação durante o ano de 2008.

II.10 Qualificações profissionais e funções exercidas nos
últimos 5 anos pelos membros do Conselho de
Administração:

Vasco Maria Guimarães José de Mello, Presidente do
Conselho de Administração e da Comissão Executiva da
Brisa Auto-estradas de Portugal S.A..
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Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2000.

Licenciado em Gestão de Empresas pelo American
College of Switzerland, em 1978. De 1978 a 1979,
frequenta o “Training Program” no Citigroup, em Nova
Iorque.

Em 1980, desempenhou funções no Banco Crefisul de
Investimento, do Grupo Citicorp, em São Paulo, Brasil. Em
1985 assumiu o cargo de Administrador Delegado da
CUF Finance (Genebra, Suíça), dedicada à gestão de
patrimónios. Em 1988, passou a desempenhar o cargo de
Administrador da UIF - União Internacional Financeira.
Entre 1991 e 2000 foi Administrador e Presidente do
Conselho de Administração do Banco Mello, do Banco
Mello de Investimentos e da Companhia de Seguros
Império, bem como Vice-Presidente da José de Mello,
SGPS. Foi ainda membro do Conselho Estratégico dos CTT
- Correios de Portugal, S.A..

Foi vogal do Conselho de Administração da ONI, SGPS
(2000-2002).

Foi Vice-Presidente do Conselho Superior do Banco
Comercial Português (2000-2007).

Vogal do Conselho de Supervisão do Bank Millennium -
Polónia (2005-2007).

Vogal do Conselho de Administração da Abertis,
Barcelona (2003-2007).

João Pedro Stilwell Rocha e Melo, Vice-Presidente do
Conselho de Administração e vogal da Comissão
Executiva da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2002.

Licenciado em Engenharia Mecânica, pelo Instituto
Superior Técnico, em 1985.

Pós-Graduação em Gestão de Empresas (MBA), pela
Universidade Nova de Lisboa, com a colaboração da
Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, em
1986. Curso de “International Capital Markets
Course”, na Universidade de Oxford, em 1991.

Programa de formação em Gestão “Leadership for Top
Managers” - IMD International, em 2002.

Foi Administrador da Mello Valores - Sociedade
Financeira de Corretagem e Director Geral do Banco
Mello de Investimentos. Entre 1997 e 2000 foi
Presidente da Comissão Executiva do Banco Mello de
Investimentos, Administrador do Banco Mello e
Administrador da Companhia de Seguros Império. Foi

ainda Vice-Presidente do Conselho de Administração
do BCP Investimento.

João Pedro Ribeiro Azevedo Coutinho, Vogal do
Conselho de Administração e da Comissão Executiva da
Brisa Auto--estradas de Portugal, S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 1999.

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas, na
Universidade Católica Portuguesa, em 1982.

Programa de formação em gestão de “Leadership for
Top Managers”, IMD International, em 2002.

Foi Auditor Sénior na Coopers & Lybrand, Auditores,
Lda., Director responsável pelas áreas de engenharia
financeira, corporate finance, fusões e aquisições e
mercado de capitais na DECA, Decisão Estratégica,
Consultores Associados em Gestão, S.A., Director
responsável pelas áreas de investimento e engenharia
financeira e mercado primário de capitais da RAR -
Sociedade de Investimentos e Engenharia Financeira
S.A., Director do Deutsche Bank, em Portugal, onde
exerceu as funções de responsável pela Divisão de
Investment Banking, vogal do Conselho de
Administração da DB Vida, S.A. e vogal da Comissão
Executiva do Banco Mello de Investimento.

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento, Vogal do
Conselho de Administração e da Comissão Executiva da
Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2001.

Licenciado em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior
Técnico (IST), em 1983.

Mestrado em Engenharia de Estruturas, pela mesma
universidade, em 1987. Doutorado em Engenharia Civil
(PhD in Civil Engineering) pelo Imperial College of
Science, Technology & Medicine, da Universidade de
Londres, em 1992.

Agregação em Engenharia Civil - Sistemas Inteligentes,
pelo IST, em 1999.

É Professor Catedrático Convidado de Sistemas de
Apoio ao Projecto, do Departamento de Engenharia
Civil e Arquitectura do IST e Membro da Academia de
Engenharia.

Foi vogal do Conselho de Administração da EDP S.A.
entre 2000 e 2003, da Adamastor Capital, SGPS, S.A.,
de 2002 a 2004 e da Brisatel S.A. de 2000 e 2001.
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Foi presidente da ASECAP - Associação Europeia de
Auto-estradas com Portagem, entre 2005 e 2007,
tendo sido designado seu presidente honorário em
Maio de 2007.

António José Nunes de Sousa, Vogal do Conselho de
Administração e da Comissão Executiva da Brisa Auto-
estradas de Portugal, S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2008.

Licenciado em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior
Técnico (IST), em 1982.

Pós-Graduação em Gestão de Empresas, Universidade
Católica Portuguesa, Lisboa em 1998.

De 1993 a 1999 desempenhou várias funções técnicas
como na Junta autónoma de Estradas, tendo sido
nomeado em 1996 Director de Empreendimentos
Concessionados.

Na BRISA Auto-estradas de Portugal, S.A., de
desempenhou de 1999 a 2001 as funções de Director
Geral Técnico e de 2001 a 2002 as funções de Director
Geral Técnico.

De 2002 a 2004 exerceu as funções de Administrador
Delegado da BRISA Engenharia e Gestão, S.A. e as de
Presidente da respectiva Comissão Executiva de Junho a
Novembro de 2004.

De Dezembro de 2004 a Agosto de 2006 desempenhou
as funções de vogal do Conselho de Administração da
BRISA Internacional, SGPS, S.A., desempenhando
igualmente as funções de Director Presidente da BRISA
Participações e Empreendimentos, Ltda (Brasil) desde
2005 e de vogal do Conselho de Administração da
Companhia de Concessões Rodoviárias, S.A., no Brasil.

António José Fernandes de Sousa, Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2002.

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas, na
Universidade Católica Portuguesa em 1977.

Doutorado em Gestão de Empresas, área de
Planeamento Estratégico, na Wharton School da
University of Pennsylvania, em 1983.

Foi Secretário de Estado Adjunto e do Comércio
Externo, entre 1991-1993, Secretário de Estado
Adjunto e das Finanças, no período de 1993-1994,
Governador do Banco de Portugal, entre 1994 e 2000

e Presidente do Conselho de Administração da Caixa
Geral de Depósitos, de 2000 a 2004.

António Nogueira Leite, Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2002.

Licenciado em Economia, pela Universidade Católica
Portuguesa, em 1983. “Masters of Science in
Economics”, na University of Illinois at Urbana-
Champaign, em 1986.

Ph.D. em Economics na University of Illinois at Urbana-
Champaign em 1988.

Equivalência ao grau de Doutor em Economia
(especialidade: Microeconomia), concedida pela
Faculdade de Economia da Universidade Nova de
Lisboa.

Agregação na Universidade Nova em 1992 onde
actualmente é Professor Catedrático Convidado.

Exerceu funções como Presidente do Conselho de
Administração da Bolsa de Valores de Lisboa em 1999.
Foi, ainda, Secretário de Estado do Tesouro e das
Finanças do XIV Governo Constitucional, de Outubro de
1999 a Setembro de 2000. Por inerência de funções, foi
Governador Suplente do Banco Europeu de
Investimentos, Banco Europeu para a Reconstrução e
Desenvolvimento e do Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento. Foi representante de Portugal no
Conselho Económico e Financeiro da União Europeia.

Salvador Alemany Más, Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 31 de Março 2008.

Profesor Mercantil e Licenciado em Ciencias
Económicas pela Universidade de Barcelona.

Diplomado por IESE – Revisor Oficial de Contas.

Eleito Administrador Delegado da Abertis em 2003,
tendo ocupado cargos similares em várias empresas do
Grupo Abertis.

Martin Wolfgang Johannes Rey, Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A..

Exerce funções desde Setembro de 2007.
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Licenciado em Direito pela Universidade de Rheinische
Friedrich-Wilhelms em Bona, tendo ainda feito estudos
em gestão na Universidade de Hagen.

Integrou o Grupo Babcock em 2003. Antes dessa data
desempenhou várias funções directivas na Bayerische
Hypo-und Vereinsbank (HVB).

Actualmente é membro da Comissão Executiva da
Babcock & Brown, com funções de coordenação das
operações do Grupo na Europa.

Luís Manuel de Carvalho Telles de Abreu, Vogal do
Conselho de Administração da Brisa Auto-estradas de
Portugal S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2003.

Licenciado em Direito, na Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, em 1963.

Foi membro do Conselho Distrital do Porto da Ordem
dos Advogados nos triénios de 1978-1980 e de 1981-
1983.

Foi membro do Conselho Geral da Ordem dos
Advogados no triénio de 1990-1992.

Foi membro do Conselho Superior da Ordem dos
Advogados no triénio de 2005-2007.

António Ressano Garcia Lamas, Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2003.

Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior
Técnico (IST) em 1969.

Master of Science (MSc), em Estruturas Metálicas em
1974 e Doutor em Engenharia de Estruturas (PhD), em
1979, pelo Imperial College of Science and Technology,
Universidade de Londres.

Agregação em Engenharia Civil (Estruturas) pelo IST, em
1984, onde é Professor Catedrático.

É investigador do ICIST - Instituto de Estruturas,
Território e Construção e coordenador dos cursos de
pós-graduação e mestrado do IST sobre Recuperação e
Conservação do Património Construído e sobre
Estruturas Metálicas e Mistas.

Foi Presidente do IPPC - Instituto Português do Património
Cultural, de 1987 a 1990, Consultor do Ministério do
Ambiente e Recursos Naturais para a área do Ambiente
Urbano e representante da Ministra do Ambiente e
Recursos Naturais no Comissariado e na Comissão de
Acompanhamento do Plano de Urbanização da EXPO´98,

de 1993 a 1995. Foi também Presidente da Junta
Autónoma de Estradas e da JAE Construção S.A., de
Junho de 1998 a Julho de 1999 e desde essa data, até 30
de Agosto de 2000, Presidente do Conselho de
Administração do Instituto das Estradas de Portugal, que
sucedeu à JAE.

João Vieira de Almeida, Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal S.A..

Exerce funções no Conselho de Administração da Brisa
desde 2003.

Licenciado em Direito, pela Universidade Católica
Portuguesa, em 1985, inscrito na Ordem dos Advogados
Portugueses e na Ordem dos Advogados do Brasil. Foi
vogal do Conselho Distrital e do Conselho Geral da
Ordem dos Advogados Portugueses.

É sócio e Presidente da Direcção da Vieira de Almeida &
Associados - Sociedade de Advogados; R:L., co-
-responsável pela Área de M&A e Corporate Finance.

Pedro Jorge Bordalo Silva, Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A..

Exerce funções desde Setembro de 2007.

Curso de Production Management do Sheridan Institute
of Technology de Toronto, Canadá (1980).

Administrador do Grupo Lusomundo, incluindo, entre
outras, Lusomundo Audiovisuais, Lusomundo Media e
Jornal de Notícias (1998-2002);

Administrador da Cinveste, SGPS, S.A. (desde 2002).

II.11. Funções Desempenhadas pelos Membros do
Órgão de Administração em outras Sociedades.

Cargos sociais desempenhados pelo Presidente do Conselho de

Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A., 

Vasco Maria Guimarães José de Mello:

José de Mello, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva

EDP - Energias de Portugal, S.A.
Vogal do Conselho Geral e de Supervisão

CRP – Centro Rodoviário Português
Vice-Presidente do Conselho Fundador

Sogefi, Sociedade de Gestão e Financiamentos, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

BCSD Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável
Presidente do Conselho

CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Membro do Conselho Consultivo

572008
relatório e contas



Cargos sociais desempenhados pelo Vice - Presidente do
Conselho de Administração da Brisa Auto-estradas de
Portugal, S.A., João Pedro Stilwell Rocha e Melo:

Via Oeste, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Brisa Serviços Viários, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Brisa Internacional, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

APCAP – Associação Portuguesa das Sociedades
Concessionárias de Auto-Estradas com Portagens
Vogal do Conselho de Administração

José de Mello – Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S.A.
Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva

ASTERION, A.C.E.
Vogal do Conselho Geral

Associação Comercial de Lisboa
Membro da Direcção

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho:

Brisa Serviços Viários, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

Controlauto Controlo Técnico Automóvel, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

BRISA Internacional SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Via Oeste, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

ASTERION, A.C.E.
Vogal do Conselho Geral

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento:

Brisa Internacional, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

BRISAL Auto-Estradas do Litoral, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

Brisa Serviços Viários, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Via Oeste, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

AEDL – Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

BRISA United States, LLC
Vogal do Conselho de Administração

BRISA North America, Inc
Vogal do Conselho de Administração

CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias
Vogal do Conselho de Administração

EFACEC Capital, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

ASTERION, A.C.E.
Vogal do Conselho Geral

Elos Ligações de Alta Velocidade, S.A.
Presidente do Conselho de Supervisão

APCAP - Associação Portuguesa das Sociedades
Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com
Portagens.
Presidente do Conselho de Administração.

International Bridge, Tunnel and Turnpike Association
Member of the Board of Directors (Vogal do Conselho de

Administração).

BPE – Brisa Participações e Empreendimentos
Presidente do Conselho Consultivo.

VBT - Vias do Baixo Tejo, S.A.
Presidente do Conselho de Administração.

Cargos desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa, António José Nunes de Sousa:

BRISA Engenharia e Gestão, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

AEDL – Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

MCall Serviços de Telecomunicações, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

Via Verde Portugal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

BRISA Assistência Rodoviária, S.A.
Presidente do Conselho de Administração.

Via Oeste, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Brisa Internacional, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Brisa Serviços Rodoviários, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
António José Fernandes de Sousa:

JP Morgan Chase
Senior Advisor e Membro do seu European Advisory Board

STRATORG – Gabinete de Gestão de Empresas, S. A.
Presidente

ECS Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Administrador

ECS capital, SGPS, S. A.
Administrador

Universidade Nova de Lisboa
Professor Convidado 
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Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
António do Pranto Nogueira Leite:

CUF, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

CUF - Quimicos Industriais, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

CUF - Adubos, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

José de Mello Saúde, SGPS, S.A.,
Vogal do Conselho de Administração

SEC - Sociedade de Explosivos Civis, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Efacec Capital, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Comitur, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Comitur Imobiliária, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Expocomitur - Promoções e Gestão Imobiliária, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Herdade do Vale da Fonte - Sociedade Agrícola,
Turística e Imobiliária, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Sociedade Imobiliária e Turística do Cojo, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Sociedade Imobiliária da Rua das Flores, n.º 59, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Reditus, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Banif Investment, S.A.
Vice-Presidente do Conselho Consultivo

Instituto de Gestão do Crédito Público
Membro do Conselho Consultivo

Instituto Português de Relações Internacionais
Vogal da Direcção

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
Salvador Alemany Más:

Abertis Infraestructuras, S.A.
Administrador Delegado

Autopistas, C.E.S.A.
Presidente do Conselho de Administração

Abertis Telecom, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

Iberpistas, S.A.C.E.
Vogal do Conselho de Administração

Saba Aparcamientos, S.A.
Administrador Delegado

Parc Logístic, S.A.
Vice Presidente do Conselho de Administração

Centro Intermodal de Logística, S.A. (CILSA)
Vice Presidente do Conselho de Administração

Areamed
Vice Presidente do Conselho de Administração

Círculo de Economía
Presidente

Miembro da Comissão de Política Econ. de la Cámara
de Comercio de Barcelona
Gremio de Garajes de Barcelona
Presidente Honorario

ASETA (“Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías
de Peaje”)
Vice Presidente

ASESGA (“Asociación Española de Aparcamientos y
Garajes”)
Presidente Honorario

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A., 
Dr. Martin Wolfgang Johannes Rey:

Angel Trains Cargo (Locomotives) GmbH
Vogal do Conselho de Administração

Angel Trains Europa GmbH
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown GmbH, Austria
Director Executivo

Babcock & Brown S.a.r.l, França
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown Wind Partner France SAS, França
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown France (Fruges II) SAS, França
Vice-Presidente

Babcock & Brown GmbH, Alemanha
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown Windpark Verwaltungs GmbH
Director Executivo

CBRail GmbH
Director Executivo

Goniatit GmbH
Director Executivo

Babcock & Brown Windpark Management GmbH
Director Executivo

Babcock & Brown Renewable Management GmbH
Director Executivo

Renerco AG, Alemanha
Presidente do Conselho de Supervisão
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Nordex AG, Alemanha
Membro do Conselho de Supervisão

ZAAB Energy AG, Alemanha
Membro do Conselho de Supervisão

Windpark Holding Management GmbH, Alemanha
Director Executivo

Wohnungsbaugesellschaft JADE mbH, Alemanha
Director Executivo

BBEIF Founder Partner Limited, Guernsey
Vogal do Conselho de Administração

BBEIF GP Limited, Guernsey
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown Management Holdings (Guernsey)
Limited, Guernsey
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown S.r.l., Itália
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown Property S.r.l., Itália
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown Italian Infrastructure S.r.l., Itália
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown SGR S.p.A., Itália
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown European Investments S.a.r.l,
Luxemburgo
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown Z Portfolio S.a.r., Luxemburgo
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown (DIFC) Limited, EUA
Vogal do Conselho de Administração

Babcock & Brown NGW Holding Limited, Inglaterra
Vogal do Conselho de Administração

BBGP General Partners Limited
Vogal do Conselho de Administração

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
Luís Manuel de Carvalho Telles de Abreu:

Telles de Abreu e Associados – Sociedade de
Advogados, R.L.
Administrador

Imobiliária 1928, Limitada
Gerente

Actaris Imobiliária, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Caraimo – Propriedade, Investimento e Administração
de Bens Mobiliários e Imobiliários, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Cimertex - Sociedade de Máquinas e Equipamentos, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Cinca – Companhia Industrial de Cerâmica, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Empresa Predial Ferreira & Filhos, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Gamobar, SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

José Luís Ferreira da Costa, SGPS, S.A
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Prainha – Empreendimentos Imobiliários, S.A
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Prainhamar – Exploração Hoteleira, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Real Seguros, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Real Vida Seguros, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

S.L.N. – Sociedade Lusa de Negócios, SGPS, S.A
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Tecniforma – Oficinas Gráficas, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Viagens Abreu, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Asorg – Assessoria e Organização, S.A.
Secretário da Mesa da Assembleia Geral

Encontrarse – Associação de Apoio às Pessoas com
Perturbação Mental Grave
Secretário da Mesa da Assembleia Geral

Quinta dos Cónegos – Sociedade Imobiliária, S.A
Vogal do Conselho de Administração

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
António Ressano Garcia Lamas:

Parques de Sintra - Monte da Lua S.A.
Presidente do Conselho de Administração

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
João Vieira de Almeida:

Portucale, SGFTC, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

BRISA Internacional, SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

VBT – Vias do Baixo Tejo, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Banco Finantia, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Grow – Sociedade Gestora de Patrimónios, SA
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

José de Mello Investimentos, SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

PPPS – Consultoria em Saúde, S.A
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
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SGFI,S.A. – Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento Imobiliário, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Route to Market, SA
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Imopolis - Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento Imobiliário, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

José de Mello Saúde, SA
Secretário da Mesa da Assembleia Geral

Banif – Investimento
Membro do Conselho Consultivo

Vieira de Almeida & Associados – Sociedade de
Advogados, R.L.
Presidente da Direcção

VAS – Vieira de Almeida Serviços, Lda
Gerente

Associação Colecção Berardo
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Fundação do Gil
Presidente do Conselho Fiscal

Federação Portuguesa de Râguebi
Vogal do Conselho Jurisdicional

Associação de Curling de Portugal
Presidente da Direcção

Cargos sociais desempenhados pelo Vogal do Conselho de
Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.,
Pedro Jorge Bordalo Silva:

Cinveste, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Cinveste Finance, SGPS, LDA.
Gerente

Cinveste Finance, Gestão de Valores Mobiliários, LDA.
Gerente

MPBS – Imobiliária, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

LSMS, Investimentos, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

LAS, Investimentos, SGPS, S.A.
Gerente

M & C – Colecção de Arte, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Israrber, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração.

São Miguel - Investimentos Imobiliários, S.A.
Vogal do Conselho de Administração.

Ecomar, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Bebencula - Representações e Logística

Vogal do Conselho de Administração

Lomond - Logísitica e Distribuição, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

HSF - Engenharia, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

Guemonte - Sociedade Civíl Imobiliária e de
Investimentos, S.A.
Presidente do Conselho de Administração

Bordalo & Companhia, S.A.
Vogal do Conselho de Administração

Ecomar, S.A. (Angola)
Vogal do Conselho de Administração

Nevis - Serviços e Logística, LDA. (Angola)
Vogal do Conselho de Administração

Ness Investimentos, S.A. (Angola)
Vogal do Conselho de Administração

ACIL, S.A. (Angola)
Vogal do Conselho de Administração

II.12 Na BRISA a fiscalização está atribuída a um
Conselho Fiscal de três membros independentes e a um
Revisor Oficial de Contas Externo, com a seguinte
composição:

Presidente Dr. Francisco Xavier Alves
Vogais Dr. Tirso Olazábal Cavero

Dr. Joaquim Patrício da Silva

Revisor Oficial de Contas Externo: Alves da Cunha, A.
Dias & Associados, SROC nº 74, representado por Dr.
José Duarte Assunção Dias ROC nº 513, com escritório
na Rua Américo Durão, 6-8º Esqº, 1900 – 064 LISBOA.

Está em curso o mandato de 2008-2010 e todos os
membros do Conselho Fiscal cumprem as regras de
incompatibilidades previstas no nº 1 do art. 414.º-A e são
independentes à luz do critério definido no nº 5 do art.
414.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais.

Durante o exercício de 2008, a remuneração do
Conselho Fiscal foi de 114 264 Euros.

Ao Conselho Fiscal são facultados todos os meios
necessários ao cabal desempenho das suas funções de
fiscalização, tendo acesso a toda a documentação,
nomeadamente as actas do Conselho de Administração e
da Comissão Executiva e respectivas Ordens de Trabalhos.

O Conselho Fiscal, no seu relatório anual de actividade,
que é divulgado e disponibilizado conjuntamente com o
relatório de gestão e contas, descreve a actividade
desenvolvida ao longo do exercício, incluindo eventuais
constrangimentos com que se tenha deparado, fazendo
igualmente uma apreciação da actividade desenvolvida
com o Auditor Externo.

Nos termos das competências que lhe estão atribuídas no
respectivo regulamento, disponível em www.brisa.pt., ao
Conselho Fiscal compete, nomeadamente, propor a
contratação do Auditor Externo e respectiva remuneração e
assegurar que lhe são facultados os meios necessários ao
exercício das suas funções e avaliar o seu desempenho.
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II.13 Qualificações profissionais dos membros do
Conselho Fiscal

Francisco Xavier Alves, é o Presidente do Conselho
Fiscal, tendo sido eleito pela primeira vez para exercer
funções no Conselho Fiscal da BRISA em Março de
2007. Na Assembleia Geral Anual realizada em 31
Março de 2008 foi reeleito vogal do Conselho Fiscal e
em Junho de 2008 foi eleito Presidente do Conselho
Fiscal, na sequência da renúncia ao cargo apresentado
pelo então Presidente do Conselho Fiscal, Eng. Pedro
Ribeiro da Cunha. Tem o Curso Superior de Finanças, do
ISCEF, sendo Revisor Oficial de Contas. Tem
desenvolvido a actividade de coordenação de trabalhos
de auditoria financeira, projectos de reestruturação
empresarial e consultadoria no domínio da gestão e
organização. Não tem acções BRISA.

Tirso Olazábal Cavero, é vogal do Conselho Fiscal, tendo
sido eleito pela primeira vez para exercer funções no
Conselho Fiscal da BRISA em Março de 2007, tendo sido
reeleito em Março de 2008. É licenciado em Gestão.

De 1988 a 2002 desempenhou as funções de
Administrador Delegado da sociedade Constância
Editores S.A..

A partir de 2002 passou a desempenhar as funções de
Partner e Administrador da sociedade de consultadoria
Olazábal & Artola, desempenhando igualmente
funções de Administrador Delegado e Partner da
sociedade Agoa Gestão de Resíduos S.A.., bem como
da sociedade Ociomedia.

Desde 2006 desempenha as funções de vogal do
Conselho de Administração do Grupo Media Capital.
Não tem acções BRISA.

Joaquim Patrício da Silva, é vogal do Conselho Fiscal,
tendo sido eleito pela primeira vez como vogal suplente
do Conselho Fiscal da BRISA em Março de 2007, e
reeleito em Março de 2008. Em Junho de 2008, na
sequência da renúncia ao cargo apresentado pelo então
Presidente do Conselho Fiscal, Eng. Pedro Ribeiro da
Cunha, assumiu as funções de vogal efectivo do
Conselho Fiscal.

É licenciado em Finanças pelo ISCEF, exercendo desde
1979 a actividade de Revisor Oficial de Contas. Não tem
acções BRISA

II.14. Funções exercidas pelos membros do Conselho
Fiscal noutras sociedades.

Funções desempenhadas pelo Dr. Francisco Xavier
Alves:

O Dr. Francisco Xavier Alves, desenvolve a actividade de
Revisor  Oficial  de  Contas, desempenhando  nessa
qualidade  funções  em  várias  sociedades. Não
desempenha funções em qualquer sociedade do Grupo
BRISA.

Funções desempenhadas pelo Dr. Tirso Olazábal Cavero:

Sócio Gerente de Olazabal & Artola, Consultoria
Economico Financeira Lda., membro do Conselho de
Administração do Grupo Media Capital. Não
desempenha funções em qualquer sociedade do Grupo
BRISA.

Funções desempenhadas pelo Dr. Joaquim Patrício da
Silva:

Desenvolve a actividade de Revisor Oficial de Contas,
desempenhando nessa qualidade funções em várias
sociedades. Não desempenha funções em qualquer
sociedade do Grupo BRISA.

II.15 a II.17 não aplicável

II.18 A descrição da política de remuneração dos
administradores encontra-se explicitada em II.20.

II.19 Comissão de Vencimentos

A Comissão de Vencimentos é presidida pelo Eng. Jorge
Manuel Jardim Gonçalves e dela fazem parte
igualmente o Dr. Luís Miguel Cortes Martins e o Eng.
Rui Roque de Pinho, sendo todos independentes, pelo
que nenhum é membro do Conselho de Administração,
conjuge, parente ou afim em linha recta até ao 3.º grau,
inclusivé de qualquer membro do Conselho de
Administração.

Nas assembleias gerais, está sempre presente, pelo
menos um membro da Comissão de Vencimentos.

São sempre submetidas à votação dos accionistas
reunidos em assembleia geral, as propostas referentes à
constituição de planos de atribuição ou aquisição de
acções.

Durante o exercício de 2008 a comissão de vencimentos
reuniu uma vez

II.20 Remuneração do Conselho de Administração

Remuneração
Membros Executivos:
Remuneração fixa: 1 926 425 Euros
Remuneração variável: 1 770 330 Euros
Benefícios definidos*: 268 425 Euros
Membros não Executivos:
Remuneração fixa: 607 516 Euros

Os valores acima expressos constituem a totalidade das
quantias pagas no exercício de 2008, à luz do conceito
previsto no ponto II.20 do Regulamento CMVM nº
1/2007. Os administradores da Brisa Auto-estradas de
Portugal, S.A. não auferem qualquer retribuição ou,
para além do descrito no parágrafo seguinte, quaisquer
outros benefícios por desempenharem funções em
quaisquer outras empresas do Grupo Brisa. Não se
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procede à discriminação individual das remunerações
dos membros do Conselho de Administração (conforme
recomendação da CMVM), por se considerar que a
forma adoptada é a que mais adequadamente reflecte
a sua natureza colegial, em que todos os seus membros
são de igual modo responsáveis pela vida da sociedade.

De qualquer modo mais se esclarece que, não existe
uma diferença superior a 15%, de entre a remuneração
dos membros da Comissão Executiva.

*Os administradores da Brisa, administradores de empresas do grupo e directores, têm
o benefício de um complemento de pensão de reforma de contribuição definida, tendo
a Empresa assumido o compromisso de entregar a uma companhia de seguros, 10%
da respectiva remuneração base anual. O valor dos prémios registados em custos com
pessoal no exercício findo de 31 de Dezembro de 2008 foi de 324 985 Euros, tendo
sido de 268 425 Euros para os membros da Comissão Executiva.

Na sequência de deliberação tomada pela Comissão de
Vencimentos em Dezembro de 2007, em Abril de 2008,
foi atribuída ao Dr. Daniel Amaral, que cessou funções
como membro do Conselho de Administração a 31 de
Março de 2008, uma indemnização no valor de
! 354 200, sob condição de, durante dois anos, não
desempenhar qualquer função ou desenvolver qualquer
actividade, que seja concorrencial com a da BRISA.

Na Assembleia Geral Anual realizada no dia 31 de
Março de 2008, foi aprovada seguinte declaração da
Comissão de Vencimentos sobre a política de
remunerações, do órgão de administração:

- “Os membros do órgão de administração devem
desempenhar as suas funções de forma diligente e
criteriosa, no interesse da sociedade, tendo em conta
os interesses dos seus accionistas, colaboradores e
demais “stakeholders”.

- É do interesse da sociedade e dos seus accionistas criar
as condições e os incentivos adequados, mobilizadores
do bom desempenho de funções por parte do Conselho
de Administração, de acordo com os critérios acima
referidos.

- Assim, a remuneração constitui um instrumento de
gestão essencial para o enquadramento e motivação
do desempenho dos dirigentes ao nível das empresas.

- A definição e aplicação dos critérios subjacentes à
fixação das remunerações dos Administradores,
cometida à Comissão de Fixação de Vencimentos,
deve deste modo ser coerente e homogénea, levando,
por um lado, em linha de conta o nível de
remunerações actualmente praticado em empresas
europeias congéneres, e por outro, o grau de
cumprimento dos objectivos estratégicos definidos
para a empresa e a criação de valor para os
accionistas.

- Neste sentido, a remuneração deverá contemplar uma
componente fixa que visa remunerar o esforço
desenvolvido ao longo de cada exercício do respectivo
mandato, aplicável aos membros executivos e não
executivos do Conselho de Administração, e uma
componente variável a ser atribuída numa perspectiva
da globalidade do mandato, com o objectivo de
alinhar os interesses dos membros executivos do
Conselho de Administração e dos accionistas.

A atribuição da componente variável fica dependente da
avaliação do cumprimento de objectivos de desempenho
definidos anualmente, tendo em conta os seguintes
indicadores: EBITDA, EBIT, RESULTADOS LÍQUIDOS, ROE e
ROA.”

Na Assembleia Geral de 2009 será apresentada nova
declaração da Comissão de Vencimentos sobre as
remunerações do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal.

Na assembleia Geral Anual de 2008, foi apreciada a
seguinte declaração apresentada pelo Conselho de
Administração:

“Os Quadros Dirigentes constituem um dos principais
esteios da Brisa, enquanto instrumentos dinamizadores
da prossecução dos objectivos que a sociedade se
propõe. Localizados na estrutura hierárquica
imediatamente a seguir ao órgão de administração,
cabe-lhes a tarefa de assumir e pôr em prática os
principais planos de acção da sociedade,
descentralizando, acompanhando, motivando e, em
última análise, assegurando o cumprimento das metas
nos exactos termos em que foram planeadas.

A esta luz, devem os Quadros Dirigentes exercer as suas
funções de forma diligente e criteriosa, no interesse da
sociedade. Do mesmo modo, é do interesse da sociedade
que os Quadros Dirigentes beneficiem de incentivos
suficientemente mobilizadores do bom desempenho das
suas funções.

Os Quadros Dirigentes, face à importância que
assumem no contexto da actividade global da
sociedade, são submetidos a um complexo processo de
avaliação contínua, que envolve três fases: a fixação dos
objectivos, o acompanhamento da execução e a
avaliação final.

A avaliação processa-se em dois planos: no plano das
competências reveladas (ponderado com 45%) e no
plano dos objectivos satisfeitos (ponderado com 55%).
Há competências nucleares – visão estratégica, motivação
e conhecimento (20%); competências específicas –
comunicação, decisão, agilidade, criatividade e
organização (20%); e competências técnicas (5%). E há
objectivos específicos (30%) e objectivos partilhados:
partilhados pela Unidade de Negócio em que os avaliados
se integram (15%) e partilhados por todo o Grupo (10%).
A tudo isto se associam índices de desempenho, de que
resulta um índice final, a que corresponde um
determinado valor de remuneração variável.
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Em 2007 trabalhavam na sociedade 35 Quadros
Dirigentes, que auferiram 5 352 milhares de euros de
remuneração bruta e 828 milhares de euros de
remuneração variável – neste caso, em resultado da
avaliação de desempenho no exercício de 2006.

Ainda no âmbito da remuneração variável, está em
curso um plano quinquenal de incentivos à gestão,
associado à valorização em Bolsa do título Brisa, que se
vence em três tranches: 27 de Abril de 2009 (20%), 27
de Abril de 2010 (30%) e 27 de Abril de 2011 (50%).
Participam neste plano 35 Quadros Dirigentes,
envolvendo 1 660 000 acções da Brisa.

II.21. A Comissão de Vencimentos aprovou os termos de
um acordo com os administradores executivos do
Conselho de Administração, no sentido de lhes atribuir,
em caso de cessação de funções, um montante
equivalente à remuneração de três anos, sob condição de,
durante esse período, não exercerem funções em
actividade concorrente da BRISA.

II.22 Política de comunicação de irregularidades

A 3 de Fevereiro de 2009, a Comissão Executiva da
BRISA, por proposta da Comissão de Acompanhamento
do Governo Societário e Sustentabilidade, aprovou a
constituição de um sistema de comunicação interna de
irregularidades.

Esta deliberação tem como objectivo a criação, sob a
supervisão da Comissão para o Acompanhamento do
Governo Societário e da Sustentabilidade, de um
sistema que dê a possibilidade a todos os colaboradores
da BRISA de denunciar, de forma livre e consciente, que
configurem eventuais violações de natureza ética ou
legal que se verifiquem no seio da empresa,
corporizando desta forma o forte compromisso da
BRISA na condução da sua actividade no respeito da
legalidade e dos princípios vertidos no Código de Ética,
contribuindo ainda para a detecção precoce de
eventuais situações irregulares.

Nos termos do regulamento aprovado, (disponível em
www.brisa.pt) serão criados através da intranet e do
sítio da empresa, uma lista de endereços dedicados que
permitam, em ambiente de absoluta confidencialidade,
a comunicação eventuais irregularidades por via de e-
mail, fax ou via postal.

O tratamento desta informação e condução dos
respectivos processos são da competência de um
Provedor a nomear pela Comissão de Acompa-
nhamento do Governo Societário e Sustentabilidade, ao
qual serão facultados todos os meios para o cabal
desempenho das suas funções de forma eficaz e
independente, e que terá poderes para solicitar a todos
os serviços, todas as informações e consultar toda a
documentação que considere pertinente.

Nenhum colaborador poderá ser perseguido,
intimidado nem de qualquer forma discriminado ou
prejudicado nos seus direitos, por comunicar qualquer
irregularidade, com excepção dos casos em que se
verifique a falta de fundamentação, a par de dolo na
comunicação por parte do seu autor.

O Provedor, sem prejuízo de situações que, no seu
melhor entendimento, considere graves ou urgentes,
apresentará trimestralmente, à Comissão para o
Acompanhamento do Governo Societário e da
Sustentabilidade, um relatório da actividade
desenvolvida e das recomendações que preconiza em
relação a cada um dos processos concluídos nesse
trimestre.

Os processos e recomendações referentes a situações
que o Provedor considere graves ou urgentes deverão
ser desde logo ser comunicadas à Comissão para o
Acompanhamento do Governo Societário e da
Sustentabilidade.

A Comissão para o Acompanhamento do Governo
Societário e da Sustentabilidade, consoante a avaliação
que faça do resultado das averiguações realizadas no
âmbito de cada processo, e das recomendações
apresentadas pelo Provedor, proporá ao Conselho de
Administração a alteração de métodos ou
procedimentos que considere mais convenientes, a
participação às autoridades competentes ou quaisquer
outras medidas que em cada caso considere mais
adequadas.

De acordo com os poderes atribuídos ao Provedor, este
não poderá substituir-se às funcões que estão legal e
estatutariamente atribuídas ao Conselho Fiscal.
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• Capítulo III

Informação

III.1 O capital social da BRISA é de seiscentos milhões de
euros, representado por seiscentos milhões de acções
com o valor nominal de um euro cada, não existindo
por isso quaisquer direitos especiais.

III.2 Lista de titulares de Participações Qualificadas nos
termos do art. 20º do CVM
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Nº de acções % capital % voto

José de Mello SGPS, SA

José de Mello Investimentos SGPS, SA 94 655 688 15,78% 16,42%

Window Blue 3 024 078 0,50% 0,52%

Impegest 8 552 368 1,43% 1,48%

Egadi 15 009 362 2,50% 2,60%

Orla (*) 57 116 819 9,52% 9,91%

Vasco de Mello e Pedro Rocha e Melo 1 161 956 0,19% 0,20%

Total 179 520 271 29,92% 31,14%

Abertis Infraestruturas S.A.

Abertis Portugal, SGPS, SA 87 643 700 14,61% 15,20%

Total 87 643 700 14,61% 15,20%

Babcock & Brown Limited

Hidroeléctrica de Dornelas, Unipessoal, Lda 60 000 000 10,00% 10,41%

Afonso Manuel Araújo Proença 12 500 0,00% 0,00%

Norteturbo - Unipessoal, Lda. 12 223 914 2,04% 2,01%

PEG - Unipessoal, Lda 6 500 000 1,08% 2,03%

Culturlado 11 683 464 1,95% 2,10%

Total 90 419 878 15,07% 15,68%

Banco Privado Português (**)

Kendall Develops S.L. e clientes BPP 30 737 859 5,12% 5,33%

Total 30 737 859 5,12% 5,33%

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (CAIXANOVA) 12 000 000 2,00% 2,08%

The State of New Jersey Common Pension Fund for the benefit of NJ State Employees 12 000 000 2,00% 2,08%

(*) Nos termos de um Comunicado divulgado no dia 24 de Dezembro de 2008, a sociedade francesa Société Générale, S.A., nos termos de contrato celebrado com a Orla SGPS,
S.A., tem a possibilidade de poder vir a adquirir 15 673 513 das acções detidas por esta última, sendo pelo que lhe passaram a ser também imputáveis os respectivos direitos de
voto, nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 20º do CVM. Ao abrigo do referido Contrato, todos os direitos societários inerentes aquelas acções permanecem na esfera jurídica
da ORLA, apenas se transmitindo esses direitos com a efectiva transmissão das acções, o que poderá ou não vir a suceder, até à data limite de 25 de Junho de 2010.

(**) A Privado Holding em Janeiro de 2009 comunicou que a posição accionista anteriormente imputada ao Banco Privado Português passou a ser a seguinte descriminada: 

Nº de acções % capital % voto
Banco Privado Português
Kendall S.A. 27 610 516 4,60% 4,79%

Banco Privado Português 972 512 0,16% 0,17%

Investment Opportunities, S.A. 1 275 000 0,21% 0,22%

Iberian Opportunities Fund 115 426 0,02% 0,02%

Total 29 973 454 5,00% 5,20%



Aquisições /alienações de valores mobiliários da
Sociedade detidos pelos membros dos órgãos sociais
durante o exercício de 2008.
Artigo 447º do CSC
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Nome Saldo 31-12-07 Compra Venda Saldo 31-12-2008

Vasco de Mello 553 121 20 Mar. 5 Mai. 581 795

80 - 9,05 ! 7 574 - 9,45 !

6 Mai. 8 Mai.

62 668 - 9,42 ! 6 500 - 9,52 !

11 Jul. 10 000 - 9,53 !

10 000 - 6,69 ! 20 000 - 9,56 !

Pedro Rocha e Melo 532 000 6 Mai. 14 Mai. 580 161

60 161 - 9,42 ! 12 000 - 9,34 !

João Azevedo Coutinho 482 580 6 Mai. 16 Mai. 525 248

53 268 - 9,42 ! 10 600 - 9,36 !

João Bento 467 190 6 Mai. 20 Mai. 524 223

53 268 - 9,42 ! 10 735 - 9,24 !

25 Mai.

12 500 - 8,08 !

7 Out.

2 000 - 6,20 !

António Nunes de Sousa 77 000 6 Mai. 6 Mai. 432 000

425 000 - 9,42 ! 70 000 - 9,33 !

António Fernandes de Sousa 1 520 - - 1 520

António Nogueira Leite 0 - - 0

Salvador Alemany - - - 0

Luis Telles de Abreu 0 - - 0

António Lamas 0 - - 0

João Vieira de Almeida 0 - - 0

Martin Rey 0 - - 0

Pedro Bordalo Silva 26 000 6 Ago. - 30 000

4 000 - 6,50 !

Francisco Xavier Alves - - - 0

Tirso O lazábal cavero - - - 0

Joaquim Patrício da Silva - - - 0



Lista de transacções de acções próprias durante o
exercício de 2008.
Acção Brisa – PTBRIAM
Artigo 66º e nº 2 do artº 324º do CSC
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Data Nº Acções Mercado Natureza Preço Acções detidas Motivo

Unitário (!) após a transacção

06/05/2008 -654 365 Balcão (OTC) Venda 9,4200 12 787 607 Plano de incentivos à gestão

26/06/2008 140 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 7,7822 12 927 607 Reforço da carteira de acções próprias

27/06/2008 160 669 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 7,5110 13 088 276 Reforço da carteira de acções próprias

30/06/2008 100 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 7,0540 13 188 276 Reforço da carteira de acções próprias

30/06/2008 6 000 000 Balcão (OTC) Compra 7,0000 19 188 276 Reforço da carteira de acções próprias

04/07/2008 50 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,9600 19 238 276 Reforço da carteira de acções próprias

07/07/2008 150 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 7,0739 19 388 276 Reforço da carteira de acções próprias

08/07/2008 305 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,9057 19 693 276 Reforço da carteira de acções próprias

09/07/2008 200 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 7,0638 19 893 276 Reforço da carteira de acções próprias

10/07/2008 230 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 7,0089 20 123 276 Reforço da carteira de acções próprias

11/07/2008 320 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,7578 20 443 276 Reforço da carteira de acções próprias

14/07/2008 220 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,5488 20 663 276 Reforço da carteira de acções próprias

15/07/2008 200 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,1396 20 863 276 Reforço da carteira de acções próprias

16/07/2008 68 518 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,1453 20 931 794 Reforço da carteira de acções próprias

07/10/2008 299 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,1243 21 230 794 Reforço da carteira de acções próprias

08/10/2008 460 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,1210 21 690 794 Reforço da carteira de acções próprias

09/10/2008 277 913 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,4331 21 968 707 Reforço da carteira de acções próprias

10/10/2008 400 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,1642 22 368 707 Reforço da carteira de acções próprias

14/10/2008 130 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,7120 22 498 707 Reforço da carteira de acções próprias

16/10/2008 75 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,3114 22 573 707 Reforço da carteira de acções próprias

17/10/2008 42 202 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,3768 22 615 909 Reforço da carteira de acções próprias

22/10/2008 3 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,1830 22 618 909 Reforço da carteira de acções próprias

23/10/2008 190 854 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,1954 22 809 763 Reforço da carteira de acções próprias

24/10/2008 290 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 6,0024 23 099 763 Reforço da carteira de acções próprias

27/10/2008 35 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 5,6766 23 134 763 Reforço da carteira de acções próprias

29/10/2008 49 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 5,9782 23 183 763 Reforço da carteira de acções próprias

31/10/2008 200 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 5,9778 23 383 763 Reforço da carteira de acções próprias

20/11/2008 8 900 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 5,9549 23 392 663 Reforço da carteira de acções próprias

21/11/2008 20 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 5,6672 23 412 663 Reforço da carteira de acções próprias

21/11/2008 35 000 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 5,5766 23 447 663 Reforço da carteira de acções próprias

05/12/2008 35 500 Euronext Lisboa - Contínuo Compra 5,4899 23 483 163 Reforço da carteira de acções próprias



III.3 Não existem accionistas com direitos especiais.

III.4 Não existem restrições à livre transmissibilidade das
acções representativas do capital social.

III.5 A sociedade não tem conhecimento de qualquer
acordo parassocial que possa restringir ou limitar, de
qualquer modo, a livre transmissibilidadede das acções

III.6 Não existem regras estatutárias relativas à alteração
dos estatutos, aplicando-se nesta matéria o regime
previsto no Código das Sociedades Comerciais.

III.7 Não existe qualquer mecanismo de controlo dos
direitos de voto dos trabalhadores.

III.8 Descrição da evolução da cotação

As acções da Brisa desvalorizaram-se 47% durante o ano,
sendo a cotação de fecho a 31 de Dezembro, de !5,35.
Esta performance negativa do título deveu-se
essencialmente ao aumento do preço dos combustíveis
durante o primeiro semestre do ano e à forte deterioração
da conjuntura económica e financeira a nível nacional e
internacional que condicionaram negativamente o
mercado de capitais, registando desvalorizações muito
fortes no valor dos activos em especial na segunda metade
do ano.

O valor médio diário transaccionado ao longo do ano
foi de 9,0 milhões de euros representando um
decréscimo de 21% relativamente a 2007 sendo o
decréscimo do volume explicado essencialmente pela
deterioração dos mercados financeiros e
consequentemente da cotação da acção. O volume
médio diário de 1,16 milhões de acções
transaccionadas correspondeu a uma diminuição de
apenas 1% face a 2007.

O peso da acção Brisa no PSI-20 foi de cerca de 7% no
ano de 2008 sendo também uma componente do
índice Euronext 100. Em termos de performance, o
índice português registou a queda mais acentuada
registando uma desvalorização de 52% face a 2007. Os
restantes índices registaram quebras da ordem de
grandeza da acção Brisa, cerca de 44% a 45% face ao
ano anterior.

No final de Agosto a Nyse Euronext informou que o tick
de negociação dos títulos ía ser alterado para 3 casas
decimais de uma forma faseada sendo o título Brisa
incorporado na 1º fase da emigração dos títulos para
este critério de negociação. Deste modo, desde o dia 1
de Setembro que o título Brisa tem o seguinte tick:
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No quadro seguinte apresenta-se a cotação da acção
Brisa nas datas de divulgação de resultados durante o
ano de 2008.

III.9 Política de distribuição de dividendos e histórico dos
ultimos 3 anos

A política de dividendos é da competência da
Assembleia-geral, que a todo o momento a pode
alterar. Contudo, o Conselho de Administração da Brisa
tem procurado seguir uma política de distribuição de
dividendos no sentido de remunerar de forma efectiva
e crescente os seus accionistas. Neste sentido, o
dividendo pago por acção tem vindo a crescer e assim
deverá continuar, na medida do crescimento dos
resultados da Empresa. Esta política tem vindo a ser
validada pela Assembleia-geral e é divulgada
anualmente de forma clara no relatório e contas.

Nestes termos, a proposta do Conselho de
Administração sobre a distribuição de dividendos está
descrita no final do capítulo Proposta de Aplicação de
Resultados.

O dividendo é pago anualmente, até 30 dias depois da
sua aprovação em Assembleia-geral.

Nos três últimos exercícios a distribuição de dividendos
por acção foi a seguinte:

2007- 31 cêntimos por acção
2006- 28 cêntimos por acção
2005- 27 cêntimos por acção

III.10 Plano de Incentivos à Gestão

A Brisa considera que os planos de incentivos à gestão
constituem uma importante ferramenta na avaliação e
estímulo do desenvolvimento da actividade dos seus
quadros a médio e longo prazo em prol da criação de
valor para os accionistas. Desde modo, na Assembleia-
geral Anual da Brisa, realizada em 10 de Março de
2006, foi conferida autorização ao Conselho de
Administração para proceder à criação de um novo
plano de incentivos à gestão (Plano) que possibilite o
estabelecimento de mecanismos que permitam aos
beneficiários do Plano (Beneficiários), em função da

avaliação anual do seu desempenho, proceder à
aquisição directa de acções próprias da Brisa, ao preço
de mercado do dia da aquisição.

Nos termos daquela autorização, o Conselho de
Administração da Brisa definiu as condições do referido
plano de incentivos, mediante a aprovação de um
Regulamento de Aquisição de Acções (Regulamento)
nos termos do qual os Beneficiários poderão adquirir
acções da Brisa ao preço de mercado, com recurso a
crédito bancário em condições estabelecidas para este
efeito.

O número de Beneficiários, incluindo colaboradores e
administradores executivos, abrangidos pelo Plano foi
de 125.

O número total de acções detidas por estes
colaboradores e Administradores no âmbito do plano
de incentivos ascende a 5.127.500.

Nos termos do Plano, as referidas acções não podem ser
transaccionadas enquanto não for confirmado,
decorrente de uma avaliação do desempenho, o direito
de vender e de usufruir dos potenciais ganhos, o que
ocorrerá nos seguintes momentos:

• Administradores
- Na totalidade em Setembro de 2011

• Restantes colaboradores
- 20% em Abril de 2009
- 30% em Abril de 2010
- 50% em Abril de 2011

Ao abrigo do Plano é estabelecido um mecanismo de
garantia para os participantes, que se traduz no
compromisso de eventual recompra das acções pela
Empresa, quer por via de não serem confirmados os
direitos de vender as acções, quer decorrente da sua
desvalorização.

III.11 Durante o exercício de 2008, não foram realizados
negócios ou operações com significado económico
entre a sociedade por um lado e, por outro, os
membros dos órgãos de administração e fiscalização,
titulares de participações qualificadas ou sociedades
que se encontrem em relação de domínio ou de grupo.

III.12 A Direcção de Investidores, Comunicação e
Sustentabilidade (DIS) é responsável pela comunicação
da Empresa com o mercado financeiro em geral, com
analistas, investidores, analistas e público em geral
respeitando a igualdade dos accionistas prevenindo
diferenças no acesso à informação por parte dos vários
interessados. Assegura também o relacionamento com
as entidades gestoras e supervisoras, nomeadamente a
Euronext, a Comissão de Mercado de Valores
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Valores (!) Abertura Máximo Mínimo Fecho

Resultados anuais 2007 – 26 Fevereiro 10.14 10.16 10.05 10.15

Pagamento dividendos – 28 Abril 9.36 9.55 9.34 9.52

Resultados 1º trimestre – 29 Abril 9.41 9.57 9.17 9.25

Resultados 1º semestre – 29 Julho 7.10 7.10 6.78 6.89

Resultados 3º trimestre – 28 Outubro 6.11 6.24 5.90 5.92



Mobiliários e a Interbolsa. É disponibilizada informação
ao mercado numa base regular através de,
apresentações e comunicados de informação relevante
assim como, pelos Relatórios e Contas trimestrais e
anuais.

No site da Empresa é disponibilizada um vasto conjunto
de informação como a Firma, a qualidade de sociedade
aberta, a sede e os demais elementos mencionados no
artigo 171º do CSC, sendo de destacar também os
estatutos da Empresa, a identidade dos Órgãos Sociais,
nomeadmente as suas qualificações e actividades
profissionais, os documentos de prestação de contas, o
calendário de eventos societários, assim como a
documentação relevante referente às assembleias gerais
dos últimos 5 anos. O contacto para qualquer
esclarecimento pode ser efectuado através do endereço
electrónico IR @brisa.pt, por telefone 21 444 95 70 ou por
fax 21 444 86 72. O Responsável para as Relações com o
Mercado é o Dr. Luis d’Eça Pinheiro que é também
Director da Direcção de Investidores e Sustentabilidade.

Research
É mantido de forma continuada o relacionamento com
analistas financeiros que produzem relatórios
financeiros sobre a estratégia e valorização da Empresa.
Esta cobertura tem sido intensificada mostrando
diferentes visões que várias casas de investimento têm
sobre a Brisa e o sector onde se insere. No final do ano
de 2008 eram os seguintes os prices das várias
entidades financeiras com cobertura da Empresa:

O price target alvo desceu relativamente ao ano
passado, em virtude da crise dos mercados financeiros
que provocou uma desvalorização generalizada das
bolsas e também da cotação da acção Brisa. 
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Instituição Data Preço Recomendação Analista

Banesto 20-Mai-08 11,10 " Overweight José Brito Correia

Banif 11-Ago-08 9,00 " Buy Ana Garcia

BBVA 11-Jul-08 7,00 " Underweight Samuel Soria Santos

BES 29-Out-08 6,25 " Neutral Rui Mota Guedes

BPI 31-Jul-08 8,90 " Buy Bruno Silva

Caixa BI 18-Dez-o8 7,10 " Buy Helena Barbosa

Credit Suisse 29-Out-08 6,90 " Underperform Robert Crimes

Deutsche Bank 29-Out-08 8,00 " Hold Daniel Gandoy

Dresdner 14-Jul-08 6,90 " Hold Joel Copp-Barton

Exane BNP Paribas 23-Nov-07 10,00 " Buy Steven Fernandez

Fidentiis 05-Ago-08 7,80 " Hold Daniel Rodriguez

Goldman Sachs 30-Out-08 6,70 " Neutral Julia Winarso

HSBC 04-Nov-08 6,50 " Neutral Eric Lémarie

Iberian Equities 10-Nov-08 6,60 " Neutral David Stix

Ibersecurities 30-Jul-08 7,90 " Sell Jesus Dominguez

JP Morgan 05-Dez-07 10,60 " Underweight Not Assigned

Liberum Capital 30-Jan-08 11,50 " Buy Chris Logan

Lisbon Brokers 24-Out-08 8,00 " Buy Sara Amaral

Macquarie 03-Set-08 7,30 " Neutral Scott Ryall

Merrill Lynch 29-Out-08 5,00 " Underperform Paul Butler

Millennium BCP 09-Nov-08 6,80 " Neutral António Seladas

Morgan Stanley 05-Nov-08 10,00 " Equal-weight António Rodriguez

Natixis 07-Nov-08 6,50 " Reduce Grégoire Thibault

Santander 10-Nov-08 7,40 " Hold Joaquin Ferrer

Oddo Securities 07-Out-08 7,70 " Add Charles-Edouard Boissy

UBS 15-Jul-08 8,30 " Buy Pedro Baptista



III.13 Honorários dos auditores externos

Honorários dos auditores externos
Durante o exercício de 2008, o montante da remuneração
anual paga aos auditores e a outras pessoas singulares ou
colectivas pertencentes à mesma rede, suportada pela
sociedade e / ou pessoas colectivas em relação de domínio
ou de grupo, ascendeu a 594 000 euros (incluindo
despesas e remunerações pagas por subsidiárias
localizadas no estrangeiro). Este montante repartiu-se, em
termos percentuais, na prestação dos seguintes serviços:

a) Serviços de auditoria 38%
b) Outros serviços de garantia de fiabilidade 9%
c) Serviços de consultoria fiscal 29%
d) Outros serviços que não auditoria e 
d) garantia de fiabilidade 25%

Para os efeitos desta informação, o conceito de rede é
o decorrente da Recomendação da Comissão Europeia
nº C (2002) 1873, de 16 de Maio de 2002.

O sistema de controlo de riscos implementado pela
sociedade assegura que aos nossos auditores e sua
respectiva rede não são contratados serviços que, nos
termos da Recomendação da Comissão Europeia nº C
(2002) 1873, de 16 de Maio de 2002, possam por em
causa a sua independência.

Com efeito, aos auditores não são contratados outros
serviços para além dos que são acima identificados,
estando por isso excluida a contratação dos serviços que,
nos termos da referida recomendação, podem por em
causa a sua independência.
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Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 245º do
Código de Valores Mobiliários

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o
Conselho de Administração submete à apreciação dos
accionistas o Relatório de Gestão, o Balanço e Contas
referentes ao exercício de 2008, na firme convicção de
que, tanto quanto é do seu conhecimento, a
informação nele contida foi elaborada em
conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis,
dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo
e do passivo da empresa, da situação financeira e dos
seus resultados e das empresas incluídas no seu
perímetro da consolidação, expõe fielmente a evolução
dos negócios, do desempenho e da posição da empresa
e das empresas incluídas no perímetro da consolidação,
contém uma descrição dos principais riscos e incertezas
com que se defrontam.

São Domingos de Rana, 27 de Fevereiro de 2009.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vasco de Mello

Pedro Rocha e Melo

João Azevedo Coutinho

João Bento

António José Nunes de Sousa

António José Fernandes de Sousa

António Nogueira Leite

Salvador Alemany Más

Luís Manuel de Carvalho Telles de Abreu

João Vieira de Almeida

Martin Rey

Pedro Bordalo Silva
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74 11. demonstrações financeiras consolidadas

BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Montantes expressos em milhares de euros)

Notas 2008 2007

Activos não correntes:

Activos fixos tangíveis reversiveis 12 3 643 137 3 564 576

Outros activos fixos tangíveis 13 50 491 57 100

Goodwill 14 29 436 29 436

Outros activos intangíveis 15 1 220 925 866 692

Investimentos em associadas 16 163 502 195 404

Outros investimentos 17 14 230 2 039

Activos financeiros disponíveis para venda 18 4 332 139 063

Activos por impostos diferidos 19 183 790 194 411

Outros activos não correntes 20 31 308 35 938

Total de activos não correntes 5 341 151 5 084 659

Activos correntes:

Existências 5 646 6 055

Clientes e outros devedores 21 48 375 147 964

Outros activos correntes 22 58 375 7 250

Caixa e equivalentes 23 140 261 113 119

Total de activos correntes 252 657 274 388

Total do activo 5 593 808 5 359 047

Capital próprio:

Capital 24 600 000 600 000

Acções próprias 25 (176 113) (108 920)

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 335 335

Reserva legal e outras 26 381 050 379 462

Reserva de justo valor 18 1 522 84 917

Ajustamentos de conversão cambial e coberturas (46 868) (11 949)

Resultados transitados 429 725 423 319

Resultado liquido consolidado 151 832 259 357

Capital próprio atribuível a accionistas 1 341 483 1 626 521

Interesses minoritários 27 31 216 64 815

Total de capital próprio 1 372 699 1 691 336

Passivos não correntes:

Empréstimos 28 3 339 580 3 059 102

Provisões 30 5 223 4 437

Outros passivos não correntes 31 240 117 124 208

Passivos por impostos diferidos 19 8 379 1 385

Total de passivos não correntes 3 593 299 3 189 132

Passivo corrente:

Fornecedores 18 859 20 922

Empréstimos 28 474 539 261 634

Fornecedores de imobilizado 24 300 68 368

Outros passivos correntes 32 110 112 127 655

Total de passivos correntes 627 810 478 579

Total do passivo e capital próprio 5 593 808 5 359 047

O anexo faz parte integrante do balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2008.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS Nº 62018 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Montantes expressos em milhares de euros)

Notas 2008 2007

Proveitos operacionais:

Vendas e prestações de serviços 6 632 645 622 638

Outros proveitos operacionais 6 53 198 23 416

Reversão de amortizações e ajustamentos 29 203 417

Total de proveitos operacionais 5 686 046 646 471

Custos operacionais:

Custo das vendas (6 330) (4 307)

Variação da produção (217) (205)

Fornecimentos e serviços externos (98 676) (89 745)

Custos com o pessoal (93 328) (86 466)

Amortizações e ajustamentos 12, 13, 14,15 e 29 (205 099) (177 910)

Provisões 30 (1 120) (193)

Outros custos operacionais (4 701) (6 233)

Total de custos operacionais 5 (409 471) (365 059)

Resultado operacional 276 575 281 412

Custos e perdas financeiros 8 (196 177) (123 371)

Proveitos e ganhos financeiros 8 19 693 20 543

Resultados relativos a investimentos 8 83 858 44 420

Resultado antes de impostos 183 949 223 004

Impostos sobre o rendimento 5 e 9 (47 532) 31 727

Resultado líquido do exercício 136 417 254 731

Atribuível a:

Detentores do capital 151 832 259 357

Interesses minoritários 27 (15 415) (4 626)

Resultado por acção:

Básico 10 0,26 0,44

Diluído 10 0,26 0,44

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS Nº 62018 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Montantes expressos em milhares de euros)

Notas 2008 2007

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 715 866 696 973

Pagamentos a fornecedores (115 365) (124 590)

Pagamentos ao pessoal (98 566) (81 410)

Fluxos gerados pelas operações 501 935 490 973

Recebimento/(Pagamento) do imposto sobre o rendimento (45 167) 927

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade operacional 68 186 (54 234)

Fluxos das actividades operacionais (1) 524 954 437 666

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Activos tangíveis 30 1 003

Investimentos financeiros 92 649 15 156

Subsídios de investimento - 2 040

Dividendos 42 448 38 910

Juros e proveitos similares 2 399 9 035

137 526 66 144

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos (34 139) (57 415)

Activos tangíveis e intangíveis (621 586) (801 118)

(655 725) (858 533)

Fluxos das actividades de investimento (2) (518 199) (792 389)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 2 915 511 4 281 149

Aumentos de capital por minoritários 14 058 28 565

Instrumentos financeiros 21 595 14 322

Venda de acções próprias 6 164 1 599

2 957 328 4 325 635

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos (2 417 139) (3 736 048)

Juros e custos similares (215 159) (149 232)

Dividendos 11 (182 212) (165 361)

Instrumentos financeiros (49 799) (18 766)

Aquisição de acções próprias 25 (72 543) (20 229)

(2 936 852) (4 089 636)

Fluxos das actividades de financiamento (3) 20 476 235 999

Efeito cambial (4) 162 (1 279)

Efeito da alteração do perímetro de consolidação (5) - 27 379

Variação de caixa e seus equivalentes (6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 27 393 (92 624)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 23 103 067 195 691

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 23 130 460 103 067

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS Nº 62018 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Montantes expressos em milhares de euros)

Ajustamentos de Ajustamentos
partes de capital Reserva Reserva de conversão

Acções em filiais e legal e de justo cambial e Resultados Resultado Interesses
Notas Capital próprias associadas outras valor coberturas transitados líquido minoritários Total

Saldo em 1 de Janeiro de 2007 600 000 (89 969) 349 370 603 81 059 (21 317) 431 736 167 047 26 471 1 565 979

Aplicação do resultado consolidado de 2006:

Transferência para reserva legal - - - 8 773 - - - (8 773) - -

Transferência para outras reservas - - - 1 889 - - - (1 889) - -

Dividendos distribuídos - - - - - - - (164 802) (549) (165 351)

Transferência para resultados transitados - - - - - - (8 417) 8 417 - -

(Aquisição)/Alienação de acções próprias 25 - (18 951) - 321 - - - - - (18 630)

Variação nas reservas de conversão cambial - - - - - 9 368 - - - 9 368

Aumento/(diminuição) do justo valor

dos instrumentos financeiros

de cobertura, liquído de imposto - - - (1 590) - - - - - (1 590)

Aumento/(diminuição) do justo valor dos

investimentos financeiros

disponíveis para venda - - - - 3 858 - - - - 3 858

Plano de incentivos - - - 296 - - - - - 296

Plano de pensões - ganhos/perdas actuariais - - - (830) - - - - - (830)

Outros - - (14) - - - - - 43 519 43 505

Resultado consolidado líquido

do exercício de 2007 - - - - - - - 259 357 (4 626) 254 731

Saldo em 31 de Dezembro de 2007 600 000 (108 920) 335 379 462 84 917 (11 949) 423 319 259 357 64 815 1 691 336

Saldo em 1 de Janeiro de 2008 600 000 (108 920) 335 379 462 84 917 (11 949) 423 319 259 357 64 815 1 691 336

Aplicação do resultado consolidado de 2007:

Transferência para reserva legal - - - 12 648 - - - (12 648) - -

Transferência para outras reservas - - - 58 470 - - - (58 470) - -

Dividendos distribuídos - - - - - - - (181 833) (400) (182 233)

Transferência para resultados transitados - - - - - - 6 406 (6 406) - -

(Aquisição)/Alienação de acções próprias 25 - (67 193) - 862 - - - - - (66 331)

Variação nas reservas de conversão cambial 16 - - - - - (34 919) - - - (34 919)

Aumento/(diminuição) do justo valor

dos instrumentos financeiros

de cobertura, liquído de imposto - - - (68 331) - - - - (32 734) (101 065)

Aumento/(diminuição) do justo valor dos

investimentos financeiros

disponíveis para venda 18 - - - - (83 395) - - - - (83 395)

Plano de incentivos 36 - - - (644) - - - - - (644)

Plano de pensões - ganhos/perdas actuariais 35 - - - (1 417) - - - - (18) (1 435)

Outros - - - - - - 14 968 14 968

Resultado consolidado líquido

do exercício de 2008 - - - - - - - 151 832 (15 415) 136 417

Saldo em 31 de Dezembro de 2008 600 000 (176 113) 335 381 050 1 522 (46 868) 429 725 151 832 31 216 1 372 699

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada das alterações do capital próprio do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2008.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS Nº 62018 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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• Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2008
(Montantes expressos em milhares de euros)

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A. (“Empresa” ou
“Brisa”) tem sede em Cascais e foi constituída em 28 de
Setembro de 1972. O universo empresarial da Brisa
(“Grupo”) é formado pelas empresas subsidiárias e
associadas indicadas nas Notas 4 e 16. As principais
actividades desenvolvidas pelo Grupo são descritas na
Nota 5.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS
CONTABILÍSTICAS

2.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras consolidadas foram
preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das
empresas incluídas na consolidação (Nota 4), ajustados no
processo de consolidação, de modo a estarem de acordo
com as disposições das Normas Internacionais de Relato
Financeiro, efectivas para os exercícios iniciados em 1 de
Janeiro de 2008, conforme adoptadas na União Europeia.
Devem entender-se como fazendo parte daquelas
normas, quer as Normas Internacionais de Relato
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”), quer as Normas Internacionais
de Contabilidade (“IAS”) emitidas pelo International
Accounting Standards Committee (“IASC”) e respectivas
interpretações – IFRIC e SIC, emitidas pelo International
Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”) e
Standing Interpretation Committee (“SIC”). De ora em
diante, o conjunto daquelas normas e interpretações
serão designadas genericamente por “IFRS”.

À data da aprovação destas demonstrações financeiras
pelo Conselho de Administração encontram-se emitidas,
mas de aplicação obrigatória apenas em exercícios
seguintes, as normas e interpretações (algumas das quais
ainda não adoptadas pela União Europeia) constantes do
quadro abaixo.

Apesar do impacto da adopção em exercícios futuros
das normas acima mencionadas nas demonstrações
financeiras consolidadas não se encontrar ainda
completamente avaliado, é entendimento dos
responsáveis da Empresa de que o mesmo não será
material ao nível da situação patrimonial e resultados
do grupo.

Adicionalmente, apesar de já emitida pelo IFRIC e de
aplicação para os exercícios iniciados em ou após 1 de
Janeiro de 2008, a IFRIC 12 – Contratos de Concessão,
que estabelece as disposições a serem aplicadas na
mensuração, reconhecimento, apresentação e
divulgação de actividades desenvolvidas ao abrigo de
contratos de concessão de serviços públicos, não foi
ainda adoptada pela União Europeia, encontrando-se a
sua aplicação futura pela Brisa condicionada por esse
facto. A futura adopção daquela norma poderá
introduzir algumas alterações face às disposições e
interpretações das normas actualmente em vigor, cujo
impacto nestas demonstrações financeiras
consolidadas, não se encontra ainda totalmente
avaliado a esta data.

As demonstrações financeiras foram preparadas
segundo a convenção do custo histórico, excepto no
que respeita aos instrumentos financeiros. As principais
políticas contabilísticas adoptadas são apresentadas a
seguir.

Norma Aplicação

IFRS 8 - Segmentos operacionais Exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2009

IFRIC 16 - Cobertura de investimentos em moeda estrangeira Exercícios iniciados em ou após 1 de Outubro de 2008

IAS 1 (revista) - Apresentação de demonstrações financeiras Exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2009

IAS 32 (revista) - Instrumentos financeiros - Apresentação Exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2009

IFRS 2 (revista) - Pagamentos com base em acções Exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2009

IAS 27 (revista) - Demonstrações financeiras Exercícios iniciados em ou após 1 de Julho de 2009

consolidadas e individuais

IAS 28 (revista) - Investimentos em associadas Exercícios iniciados em ou após 1 de Julho de 2009

IAS 31 (revista) - Investimentos em empreendimentos conjuntos Exercícios iniciados em ou após 1 de Julho de 2009

IAS 39 (revista) - Instrumentos financeiros - mensuração e reconhecimento Exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2010

IFRS 3 (revista) - Concentração de actividades empresariais Exercícios iniciados em ou após 1 de Julho de 2009

IFRIC 17 - Distribuição de activos não monetários a accionistas Exercícios iniciados em ou após 1 de Julho de 2009

IFRIC 18 - Transferência de activos por clientes Exercícios iniciados em ou após 1 de Julho de 2009



2.2 Princípios de consolidação

a) Empresas controladas
A consolidação das empresas controladas em cada
período contabilístico efectuou-se pelo método de
integração global. Considera-se existir controlo quando o
Grupo detém directa ou indirectamente a maioria dos
direitos de voto em Assembleia Geral, ou tem o poder de
determinar as suas políticas financeiras e operacionais.

A participação de terceiros no capital próprio e no
resultado líquido daquelas empresas é apresentado
separadamente no balanço consolidado e na
demonstração dos resultados consolidada,
respectivamente, na rubrica de Interesses minoritários
(Nota 27).

Quando os prejuízos atribuíveis aos minoritários excedem
o interesse minoritário no capital próprio da subsidiária, o
Grupo absorve esse excesso e quaisquer prejuízos
adicionais, excepto quando os minoritários tenham a
obrigação de cobrir esses prejuízos. Se a subsidiária
subsequentemente reportar lucros, o Grupo apropria
todos os lucros até que a parte minoritária dos prejuízos
absorvidos pelo Grupo tenha sido recuperada.

Os resultados das subsidiárias adquiridas ou vendidas
durante o período estão incluídos nas demonstrações de
resultados desde a data da sua aquisição e até à data da
sua alienação.

As empresas controladas em 31 de Dezembro de 2008
são apresentadas na Nota 4. As transacções e saldos
significativos entre essas empresas foram eliminados no
processo de consolidação. As mais-valias decorrentes da
alienação de empresas participadas, efectuadas dentro do
Grupo, são igualmente anuladas.

Sempre que necessário, são efectuados ajustamentos às
demonstrações financeiras das empresas subsidiárias
tendo em vista a uniformização das respectivas políticas
contabilísticas com as do Grupo.

Nas situações em que o Grupo detenha, em substância, o
controlo de outras entidades criadas com um fim
específico, ainda que não possua participações de capital
directamente nessas entidades as mesmas são
consolidadas pelo método de consolidação integral.

b) Concentração de actividades empresariais

A concentração de actividades empresariais,
nomeadamente a aquisição de subsidiárias é, registada
pelo método de compra. O custo de aquisição
corresponde ao agregado dos justos valores, à data da
transacção, dos activos cedidos, dos passivos incorridos
ou assumidos e dos instrumentos de capital próprio
emitidos, em troca do controlo da adquirida. 

Os activos, passivos e passivos contingentes de uma
subsidiária são mensurados pelo respectivo justo valor na
data de aquisição. Qualquer excesso do custo de
aquisição sobre o justo valor dos activos líquidos
identificáveis é registado como goodwill. Nos casos em
que o custo de aquisição seja inferior ao justo valor dos
activos líquidos identificados, a diferença apurada é
registada como ganho na demonstração de resultados do
período em que ocorre a aquisição. Os interesses de
accionistas minoritários são apresentados pela respectiva
proporção do justo valor dos activos e passivos
identificados.

c) Investimentos em associadas

Uma associada é uma entidade na qual o Grupo exerce
influência significativa, mas não detém controlo ou
controlo conjunto, através da participação nas decisões
relativas às suas políticas financeiras e operacionais.

Os investimentos financeiros na generalidade das
empresas associadas (Nota 16) encontram-se registados
pelo método da equivalência patrimonial, excepto
quando são classificados como detidos para venda, sendo
as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de
aquisição, o qual é acrescido ou reduzido da diferença
entre esse custo e o valor proporcional à participação nos
capitais próprios dessas empresas, reportados à data de
aquisição ou da primeira aplicação do referido método.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, as
participações financeiras são ajustadas periodicamente
pelo valor correspondente à participação nos resultados
líquidos das empresas associadas por contrapartida de
ganhos ou perdas relativos a investimentos (Nota 8), e por
outras variações ocorridas nos seus capitais próprios por
contrapartida das rubricas de ajustamentos de partes de
capital, bem como pelo reconhecimento de perdas de
imparidade.

As perdas em associadas em excesso ao investimento
efectuado nessas entidades não são reconhecidas,
excepto quando o Grupo preveja que tais custos possam
vir a ser assumidos na cobertura de perdas futuras.

Qualquer excesso do custo de aquisição sobre o justo
valor dos activos líquidos identificáveis é registado como
goodwill. Nos casos em que o custo de aquisição seja
inferior ao justo valor dos activos líquidos identificados, a
diferença apurada é registada como ganho na
demonstração de resultados do período em que ocorre a
aquisição.

Adicionalmente, os dividendos recebidos destas empresas
são registados como uma diminuição do valor dos
investimentos financeiros.
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Os ganhos não realizados em transacções com associadas
são eliminados proporcionalmente ao interesse do Grupo
na associada, por contrapartida do investimento nessa
mesma associada. As perdas não realizadas são
similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em
que a perda não evidencie que o activo transferido esteja
em situação de imparidade.

d) Goodwill

O goodwill representa o excesso do custo de aquisição
sobre o justo valor dos activos e passivos identificáveis de
uma subsidiária, associada ou entidade conjuntamente
controlada, na respectiva data de aquisição.

O goodwill é registado como activo e não é sujeito a
amortização, sendo apresentado autonomamente no
balanço ou na rubrica de investimentos em associadas
(Notas 14 e 16). Periodicamente e sempre que existam
indícios de eventual perda de valor, o goodwill é sujeito a
testes de imparidade. Qualquer perda de imparidade é
registada de imediato como custo na demonstração de
resultados do período e não pode ser susceptível de
reversão posterior.

Na alienação de uma subsidiária, associada ou entidade
conjuntamente controlada, o correspondente goodwill é
incluído na determinação da mais ou menos-valia.

Decorrente da excepção prevista no IFRS 1, o Grupo
aplicou as disposições do IFRS 3 – Concentração de
Actividades Empresarias, às aquisições ocorridas
posteriormente a 1 de Janeiro de 2004. Os valores de
goodwill correspondentes a aquisições posteriores a essa
data foram reexpressos na moeda da subsidiária. As
diferenças de câmbio geradas antes de 1 de Janeiro de
2004 foram registadas directamente em resultados
transitados, de acordo com o disposto pelo IFRS 1.

Os valores de goodwill correspondentes a aquisições
anteriores a 1 de Janeiro de 2004 foram mantidos de
acordo com os valores anteriores, sujeitando-os a testes
de imparidade anuais desde aquela data.

Nos casos em que o custo de aquisição é inferior ao justo
valor dos activos líquidos identificados, a diferença
apurada é registada como ganho na demonstração de
resultados do período em que ocorre a aquisição.

O goodwill relativo a investimentos em filiais sedeadas no
estrangeiro encontram-se registados na moeda de reporte
dessas filiais, sendo convertidos para a moeda de reporte
do Grupo (Euros) à taxa de câmbio em vigor na data de
balanço. As diferenças cambiais geradas nessa conversão
são registadas na rubrica de reserva de conversão cambial.

2.3 Activos não correntes detidos 
para venda

Activos não correntes (ou operações descontinuadas) são
classificados como detidos para venda se o respectivo
valor for realizável através de uma transacção de venda,
ao invés de o ser através do seu uso continuado.
Considera-se que esta situação se verifica apenas quando:
(i) a venda é provável e o activo está disponível para venda
imediata nas suas actuais condições; (ii) a gestão está
comprometida com um plano de venda; e, (iii) é
expectável que a venda se concretize num período de
doze meses.

Activos não correntes (ou operações descontinuadas)
classificados como detidos para venda são mensurados ao
menor de entre valor contabilístico ou respectivo justo
valor deduzido dos custos para a sua venda.

2. 4 Activos intangíveis

Os activos intangíveis compreendem, essencialmente,
direitos contratuais e despesas incorridas em projectos
específicos com valor económico futuro, encontram-se
registados ao custo de aquisição, deduzido das
amortizações acumuladas e perdas de imparidade. Os
activos intangíveis apenas são reconhecidos se for
provável que dos mesmos advenham benefícios
económicos futuros para o Grupo, sejam por este
controláveis e o respectivo valor possa ser medido com
fiabilidade.

Os activos intangíveis gerados internamente,
nomeadamente, as despesas com investigação e
desenvolvimento corrente são registados como custo
quando incorridos.

Os custos internos associados à manutenção e ao
desenvolvimento de software são registados como custos
na demonstração de resultados quando incorridos,
excepto na situação em que estes custos estejam
directamente associados a projectos para os quais seja
provável a geração de benefícios económicos futuros para
o Grupo. Nestas situações, os valores incorridos são
classificados como activos intangíveis.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização
dos bens, pelo método das quotas constantes, em
conformidade com o período de utilidade esperada dos
activos em causa.

Os activos intangíveis para os quais não seja previsível a
existência de um período limitado de geração de
benefícios económicos futuros, são designados activos
intangíveis de vida útil indefinida. Estes activos não são
amortizados e estão sujeitos a testes de imparidade
anuais.
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2.5 Activos fixos tangíveis (não
reversíveis)

Os activos fixos tangíveis utilizados na produção, prestação
de serviços ou para uso administrativo são registados ao
custo de aquisição ou produção, incluindo as despesas
imputáveis à compra, deduzido da depreciação acumulada
e perdas de imparidade, quando aplicável.

Os activos fixos tangíveis são depreciados pelo método
das quotas constantes, de acordo com a sua vida útil
estimada, a partir da data em que os mesmos se
encontram disponíveis para serem utilizados no uso
pretendido, de acordo com as seguintes vidas úteis
estimadas:

Anos

de vida útil

Edifícios e outras construções 10 a 50

Equipamento básico 4 a 10

Equipamento de transporte 4 a 6

Ferramentas e utensílios 4

Equipamento administrativo 3 a 10

2.6 Activos fixos tangíveis reversíveis

Em conformidade com os actuais contratos de concessão,
os bens directamente relacionados com a actividade
concessionada revertem, sem qualquer compensação,
para o Estado no final dos respectivos contratos de
concessão. Estes bens estão sujeitos ao regime de
domínio público e estão afectos à actividade, podendo ser
administrados livremente, nesse âmbito, mas não no que
diz respeito ao comércio jurídico privado.

Os activos fixos tangíveis reversíveis são originalmente
contabilizados pelo respectivo valor de custo de aquisição
ou de construção, incluindo os custos indirectos que lhes
sejam atribuíveis durante o período de construção.

Decorrente da excepção prevista no IFRS 1, a reavaliação
das infra-estruturas de lanços e sublanços que se
encontravam em exploração em 31 de Dezembro de
1988 foi mantida, designando-se esse valor reavaliado
como valor de custo considerado para efeitos de IFRS.

Os critérios de inclusão dos custos indirectos no activo fixo
tangível, durante o período de construção, são os
seguintes:

Custos de áreas técnicas
Os custos de áreas técnicas afectas à construção de auto-
estradas são adicionados ao custo dos lanços, sublanços e
áreas de serviço, em estudo e em construção,
proporcionalmente ao valor do respectivo investimento
directo realizado.

Encargos financeiros
Os encargos financeiros são calculados pela aplicação de
uma taxa média do custo do financiamento, ao valor
acumulado do investimento em lanços, sublanços e áreas
de serviço que se encontram em estudo e em construção,
deduzido dos montantes recebidos do Estado e dos
fundos comunitários a fundo perdido.

As depreciações dos activos fixos tangíveis reversíveis são
calculadas sobre o valor de aquisição e de construção, da
seguinte forma:

Lanços e sublanços (excluindo a camada de desgaste
dos pavimentos flexíveis), áreas de serviço e
projectos complementares em exploração
Segundo o método das quotas constantes, com base no
período a decorrer até ao final da concessão, a partir do
mês de entrada em exploração.

Pavimentos flexíveis – camada de desgaste
Segundo o métododas quotas constantes num período
de oito anos (tempo médio de vida útil estimado para a
camada de desgaste dos pavimentos flexíveis), por
duodécimos a partir do mês de entrada em exploração
dos respectivos lanços e sublanços, devendo, em qualquer
circunstância, estarem completamente depreciados no
final do período da concessão.

Reparações de lanços e sublanços
Os encargos com reparações e manutenção de natureza
corrente são registados como custo do exercício em que
ocorrem.

As grandes reparações e beneficiações, que consistem
essencialmente na substituição da camada de desgaste,
são depreciadas em quotas constantes durante um
período de oito anos, devendo, em qualquer circunstância
estarem completamente amortizadas no final do período
da concessão.

Equipamento básico de exploração
O equipamento básico de exploração é depreciado de
acordo com o método das quotas constantes, com base
na sua vida útil estimada, a partir do ano de entrada em
funcionamento, devendo, em qualquer circunstância,
estar completamente depreciado no final do período da
concessão.

As taxas de depreciação praticadas correspondem às
seguintes vidas úteis estimadas:

Anos

de vida útil

Rede de comunicações 10

Equipamento de portagem 5

Equipamento complementar 4 a 20
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2.7 Locações

Os contratos de locação são classificados como: (i)
locações financeiras, se através deles forem transferidos
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à
sua posse; e, (ii) locações operacionais, se através deles
não forem transferidos substancialmente todos os riscos e
vantagens inerentes à sua posse.

A classificação das locações em financeiras ou
operacionais é feita em função da substância e não da
forma do contrato.

Os activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos
de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados pelo método
financeiro, reconhecendo o activo fixo tangível, as
depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas
pendentes de liquidação de acordo com o plano
financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos
no valor das rendas e as depreciações do activo fixo
tangível são reconhecidos como custos na demonstração
de resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas
devidas são reconhecidas como custo na demonstração
de resultados numa base linear durante o período do
contrato de locação.

2.8 Imparidade de activos não correntes,
excluindo goodwill

É efectuada uma avaliação de imparidade à data do
balanço e sempre que seja identificado um evento ou
alteração nas circunstâncias que indiquem que o
montante pelo qual o activo se encontra registado possa
não ser recuperado. Em caso de existência de indícios, o
Grupo procede à determinação do valor recuperável do
activo, de modo a determinar a eventual extensão da
perda de imparidade.

Nas situações em que o activo individualmente não gera
cash-flows de forma independente de outros activos, a
estimativa do valor recuperável é efectuada para a
unidade geradora de caixa a que o activo pertence.

Activos intangíveis de vida útil indefinida são sujeitos a
testes de imparidades anualmente ou sempre que se
verifica existirem indícios de que a mesma exista.

Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra
registado é superior à sua quantia recuperável, é
reconhecida uma perda de imparidade, registada na
demonstração de resultados na rubrica Amortizações e
ajustamentos.

A quantia recuperável é a mais alta de entre o preço de
venda líquido (valor de venda, deduzido dos custos para
vender) e do valor de uso. O preço de venda líquido é o
montante que se obteria com a alienação do activo numa
transacção entre entidades independentes e conhecedoras,
deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O
valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados decorrentes do uso continuado do activo e da
sua alienação no final da sua vida útil. A quantia
recuperável é estimada para cada activo, individualmente
ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora
de fluxos de caixa à qual o activo pertence.

A reversão de perdas de imparidade reconhecidas em
exercícios anteriores é registada quando existem indícios
de que as perdas de imparidade reconhecidas já não
existem ou diminuíram. A reversão das perdas de
imparidade é reconhecida na demonstração de resultados
como Reversão de amortizações e ajustamentos.
Contudo, a reversão da perda de imparidade é efectuada
até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida
de amortização) caso a perda de imparidade não se
tivesse registado em exercícios anteriores.

2.9 Activos, passivos e transacções em
moeda estrangeira

As transacções em outras divisas que não Euros, são
registadas às taxas em vigor na data da transacção. Em
cada data de balanço, os activos e passivos monetários
expressos em moeda estrangeira são convertidos para
Euros utilizando-se as taxas de câmbio vigentes naquela
data. Activos e passivos não monetários, registados de
acordo com o seu justo valor denominado em moeda
estrangeira, são transpostos para Euros utilizando-se para
o efeito a taxa de câmbio em vigor na data em que o justo
valor foi determinado.

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis,
originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em
vigor na data das transacções e as vigentes na data das
cobranças, pagamentos ou à data do balanço, são
registadas como proveitos e custos na demonstração
consolidada de resultados do exercício, excepto aquelas
relativas a itens não monetários cuja variação de justo
valor seja registada directamente em capital próprio
(Ajustamentos de conversão cambial), em particular:

• As diferenças de câmbio provenientes da conversão
cambial de saldos intra-grupo de médio e longo prazo
em moeda estrangeira, que na prática se constituam
como uma extensão dos investimentos financeiros;

• As diferenças de câmbio provenientes de operações
financeiras de cobertura de risco cambial de
investimentos financeiros expressos em moeda
estrangeira, tal como preconizado na IAS 21 e desde que
cumpram o critério de eficiência estabelecido na IAS 39.
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A conversão das demonstrações financeiras de empresas
subsidiárias e associadas expressas em moeda estrangeira
é efectuada considerando a taxa de câmbio vigente à data
do balanço, para conversão de activos e passivos, a taxa
de câmbio histórica para a conversão dos saldos das
rubricas de capital próprio e a taxa de câmbio média do
período, para a conversão das rubricas da demonstração
de resultados e dos fluxos de caixa.

Os efeitos cambiais dessa conversão, posteriores a 1 de
Janeiro de 2004, são registados no capital próprio, na
rubrica Ajustamentos de conversão cambial, sendo
transferidos para resultados financeiros aquando da
alienação dos correspondentes investimentos.

De acordo com a IAS 21, o goodwill e as correcções de
justo valor apuradas na aquisição de entidades
estrangeiras consideram-se denominados na moeda de
reporte dessas entidades, sendo convertidos para Euros à
taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As
diferenças cambiais assim geradas são registadas na
rubrica Ajustamentos de conversão cambial.

São contratados instrumentos financeiros derivados de
cobertura, no sentido de diminuir a exposição ao risco da
taxa de câmbio.

2.10 Custos de financiamento

Os custos com empréstimos são reconhecidos na
demonstração de resultados do período a que respeitam.

Os encargos financeiros de empréstimos obtidos
directamente relacionados com a aquisição, construção
ou produção de activos fixos tangíveis reversíveis são
capitalizados, fazendo parte do custo do activo. A
capitalização destes encargos começa após o início da
preparação das actividades de construção ou
desenvolvimento do activo e é interrompida após o início
de utilização ou final de produção ou construção do
activo, ou quando o projecto em causa se encontra
suspenso. Quaisquer proveitos financeiros gerados por
empréstimos obtidos antecipadamente e correspondentes
a um investimento específico, são deduzidos aos custos
financeiros elegíveis para capitalização.

2.11 Subsídios

Os subsídios estatais são reconhecidos de acordo com o
seu justo valor, quando existe uma garantia razoável que
irão ser recebidos e que a Empresa irá cumprir com as
condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios à exploração, nomeadamente para formação
de colaboradores, são reconhecidos na demonstração de
resultados de acordo com os custos incorridos.

Os subsídios ao investimento, relacionados com a
aquisição de activos fixos tangíveis, são deduzidos ao
valor desses activos e reconhecidos na demonstração de
resultados em quotas constantes de forma consistente e
proporcional com as depreciações dos activos cuja
aquisição se destinaram.

2.12 Existências

As mercadorias e matérias-primas encontram-se
registadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao
respectivo valor de mercado, utilizando-se o custo médio
como método de custeio.

Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e
trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo
médio de produção, que inclui o custo das matérias-
primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de
fabrico (considerando as depreciações dos equipamentos
produtivos calculada em função de níveis normais de
utilização), o qual é inferior ao valor realizável líquido. Este
corresponde ao preço de venda normal deduzido dos
custos para completar a produção e dos custos de
comercialização.

São registados ajustamentos por depreciação de
existências, pela diferença entre o seu valor de custo e o
respectivo valor de realização, no caso deste ser inferior ao
custo.

2.13 Resultado das operações

O resultado das operações inclui a totalidade dos custos e
proveitos das operações, quer sejam recorrentes ou não
recorrentes, incluindo os custos com reestruturações e os
custos e proveitos associados a activos operacionais
(activos fixos tangíveis e outros activos intangíveis). Inclui
ainda, as mais ou menos-valias apuradas na venda de
empresas incluídas na consolidação pelo método de
consolidação integral ou proporcional. Assim, excluem-se
dos resultados operacionais os custos líquidos de
financiamento, os resultados apurados com associadas
(Nota 16), com os outros investimentos financeiros (Nota
17) e os impostos sobre o rendimento (Nota 9). 

2.14 Provisões

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma
obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um
evento passado, seja provável que para a resolução dessa
obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da
obrigação possa ser razoavelmente estimado. As
provisões são revistas na data de cada balanço e são
ajustadas de modo a reflectir a melhor estimativa a essa
data.
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As provisões para custos de reestruturação são
reconhecidas sempre que exista um plano formal e
detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido
comunicado às partes envolvidas.

2.15 Instrumentos financeiros

Activos e passivos financeiros são reconhecidos quando se
constitui parte na respectiva relação contratual.

Caixa e equivalentes a caixa
Os montantes incluídos na rubrica de Caixa e equivalentes
de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa,
depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações
de tesouraria, vencíveis a menos de três meses, e que
possam ser imediatamente mobilizáveis com
insignificante risco de alteração de valor.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a
rubrica de Caixa e equivalentes de caixa compreende
também os descobertos bancários incluídos na rubrica de
Outros empréstimos, no balanço.

Contas a receber
As contas a receber não têm implícito juro e são
apresentadas pelo respectivo valor nominal, deduzidas de
perdas de realização estimadas.

Investimentos
Os investimentos classificam-se como segue:

- Investimentos detidos até à maturidade
- Activos mensurados ao justo valor através de resultados
- Activos financeiros disponíveis para venda

Os investimentos detidos até à maturidade são
classificados como investimentos não correntes, excepto
se o seu vencimento for inferior a doze meses da data do
balanço, sendo registados nesta rubrica os investimentos
com maturidade definida e para os quais não existe a
intenção e capacidade de os manter até essa data.

Os activos mensurados ao justo valor através de
resultados são classificados como investimentos correntes.

Os activos financeiros disponíveis para venda são
classificados como activos não correntes.

Todas as compras e vendas destes investimentos são
reconhecidas à data dos respectivos contratos de compra
e venda, independentemente da data de liquidação
financeira.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu
valor de aquisição, que é o justo valor do preço pago,
excluindo despesas de transacção. 

Após o reconhecimento inicial, os activos mensurados ao
justo valor através de resultados e os activos financeiros
disponíveis para venda são reavaliados pelos seus justos
valores por referência ao seu valor de mercado à data do
balanço, sem qualquer dedução relativa a custos da
transacção que possam vir a ocorrer até à sua venda. Nas
situações em que os investimentos sejam instrumentos de
capital próprio não admitidos à cotação em mercados
regulamentados, e para os quais não é possível estimar
com fiabilidade o seu justo valor, os mesmos são mantidos
ao seu custo de aquisição deduzido de eventuais perdas
de imparidade.

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no
justo valor dos activos financeiros disponíveis para venda
são registados no capital próprio, na rubrica de Reserva de
justo valor até o investimento ser vendido, recebido ou de
qualquer forma alienado, ou nas situações em que se
entende existir perda de imparidade, momento em que o
ganho ou perda acumulada é registado(a) na
demonstração de resultados.

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no
justo valor dos activos mensurados ao justo valor através
de resultados são registados(as) na demonstração de
resultados do exercício.

Os investimentos detidos até à maturidade são registados
ao custo amortizado através da taxa de juro efectiva,
líquido de amortizações de capital e juros recebidos.

Passivos financeiros e instrumentos de capital
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital
próprio são classificados de acordo com a substância
contratual, independentemente da forma legal que
assumam. Os instrumentos de capital próprio são
contratos que evidenciam um interesse residual nos
activos do Grupo, após dedução dos passivos.

Os instrumentos de capital próprio emitidos são
registados pelo valor recebido, líquido de custos
suportados com a sua emissão.

Empréstimos bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor
nominal recebido, líquido de despesas com a emissão
desses empréstimos. Os encargos financeiros, calculados
de acordo com a taxa de juro efectiva, incluindo prémios
a pagar, são contabilizados de acordo com o princípio de
especialização dos exercícios, sendo adicionados ao valor
contabilístico do empréstimo caso não sejam liquidados
durante o exercício.

Contas a pagar
As contas a pagar não vencem juros e são registadas pelo
seu valor nominal.
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Instrumentos financeiros derivados e contabilidade
de cobertura
O Grupo tem como política recorrer a instrumentos
financeiros derivados com o objectivo de efectuar a
cobertura dos riscos financeiros a que se encontra
exposto, decorrentes de variações nas taxas de juro e
taxas de câmbio. Neste sentido, o Grupo não recorre à
contratação de instrumentos financeiros derivados com
objectivos especulativos.

O recurso a instrumentos financeiros obedece às políticas
internas aprovadas pelo Conselho de Administração.

Os instrumentos financeiros derivados são mensurados
pelo respectivo justo valor. O método de reconhecimento
depende da natureza e objectivo da sua contratação.

Contabilidade de cobertura

A possibilidade de designação de um instrumento
financeiro derivado como sendo um instrumento de
cobertura obedece às disposições da IAS 39,
nomeadamente, quanto à respectiva documentação e
efectividade.

As variações no justo valor dos instrumentos financeiros
derivados designados como cobertura de justo valor são
reconhecidas como resultado financeiro do período, bem
como as alterações no justo valor do activo ou passivo
sujeito aquele risco.

As variações no justo valor dos instrumentos financeiros
derivados designados como cobertura de cash-flow são
registadas em Outras reservas na sua componente
efectiva e, em resultados financeiros na sua componente
não efectiva. Os valores registados em Outras reservas são
transferidos para resultados financeiros no período em
que o item coberto tem igualmente efeito em resultados.

Relativamente aos instrumentos financeiros derivados
designados como de cobertura de um investimento
líquido numa entidade estrangeira, as respectivas
variações são registadas como Ajustamentos de
conversão cambial na sua componente eficiente. A
componente não eficiente daquelas variações é
reconhecida de imediato como resultado financeiro do
período. Caso o instrumento de cobertura não seja um
derivado, as respectivas variações decorrentes das
variações de taxa de câmbio são registadas na rubrica de
Ajustamentos de conversão cambial.

A contabilização de cobertura é descontinuada quando o
instrumento de cobertura atinge a maturidade, é vendido
ou exercido, ou quando a relação de cobertura deixa de
cumprir os requisitos exigidos na IAS 39.

Instrumentos de negociação
Relativamente aos instrumentos financeiros derivados
que, embora contratados com o objectivo de efectuar
cobertura económica, de acordo com as políticas de
gestão de risco do Grupo, não cumpram todas as
disposições da IAS 39 no que respeita à possibilidade de
qualificação como contabilidade de cobertura, as
respectivas variações no justo valor são registadas na
demonstração de resultados do período em que ocorrem.

Acções próprias
As acções próprias são contabilizadas pelo seu valor de
aquisição como um abatimento ao capital próprio. Os
ganhos ou perdas inerentes à alienação das acções
próprias são registadas em Outras reservas.

Justo valor dos instrumentos financeiros
O justo valor dos activos e passivos financeiros é
determinado da seguinte forma:

• O justo valor de activos e passivos financeiros com
condições padronizadas e transaccionados em
mercados activos é determinado com referência aos
valores de cotação;

• O justo valor de outros activos e passivos financeiros
(excepto instrumentos financeiros derivados) é
determinado de acordo com modelos de avaliação
geralmente aceites, com base em análise de cash-flows
descontados, tendo em consideração preços
observáveis em transacções correntes no mercado;

• O justo valor de instrumentos financeiros derivados é
determinado com referência a valores de cotação. No
caso de não estarem disponíveis valores de cotação o
justo valor é determinado com base em análise de cash-
flows descontados, os quais incluem pressupostos não
suportados em preços ou taxas observáveis no mercado.

2.16 Responsabilidade com pensões

O Grupo assumiu o compromisso de conceder aos seus
empregados prestações pecuniárias a título de
complementos de pensões de reforma, os quais
configuram um plano de benefícios definidos, tendo sido
constituídos para o efeito fundos de pensões autónomos.

A fim de estimar as suas responsabilidades pelo
pagamento das referidas prestações, são obtidos
periodicamente cálculos actuariais das responsabilidades
determinadas de acordo com o Projected Unit Credit
Method. Os ganhos e perdas actuariais são registados no
capital próprio e os custos com os benefícios concedidos
são registados na demonstração dos resultados do
período em que ocorrem.
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Os custos por responsabilidades passadas são
reconhecidos imediatamente nas situações em que os
benefícios se encontrem a ser pagos, caso contrário são
reconhecidos em quotas constantes durante o período
médio estimado até à data em que os direitos sejam
adquiridos pelos colaboradores (na maioria dos casos na
data de reforma caso estejam ao serviço do Grupo).

As responsabilidades por pensões reconhecidas à data de
balanço representam o valor presente das obrigações por
planos de benefícios definidos, ajustado de ganhos ou
perdas actuariais e/ou de responsabilidades por serviços
passados não reconhecidas e reduzido do justo valor dos
activos líquidos do fundo de pensões.

As contribuições efectuadas pelo Grupo para planos de
contribuição definida são registados como custo na data
em que são devidos. 

2.17 Pagamentos baseados em acções

Os benefícios concedidos a colaboradores ao abrigo de
Planos de incentivos de aquisição de acções ou de opções
sobre acções são registados de acordo com as disposições
da IFRS 2 – Pagamentos com base em acções.

De acordo com a IFRS 2, os benefícios concedidos a serem
liquidados com base em acções próprias (instrumentos de
capital próprio), são reconhecidos pelo justo valor na data
de atribuição. O justo valor determinado na data da
atribuição do benefício é reconhecido como custo de
forma linear ao longo do período em que o mesmo é
adquirido pelos beneficiários, decorrente de prestação de
serviços. Por sua vez, os benefícios concedidos com base
em acções, mas liquidados em dinheiro, conduzem ao
reconhecimento de um passivo valorizado pelo justo valor
na data do balanço.

2.18 Activos e passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações financeiras consolidadas, sendo
divulgados no respectivo anexo, a menos que a
possibilidade de uma saída de fundos afectando
benefícios económicos futuros seja remota, caso em que
não são objecto de divulgação.

Os activos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações financeiras consolidadas, mas divulgados
no seu anexo, quando é provável a existência de um
benefício económico futuro. 

2.19 Rédito e especialização de
exercícios

Os proveitos decorrentes de vendas são reconhecidos na
demonstração consolidada de resultados quando os riscos
e benefícios inerentes à posse dos activos são transferidos
para o comprador e o montante dos proveitos possa ser
razoavelmente quantificado. As vendas são reconhecidas
líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes
à sua concretização pelo justo valor da contraprestação
recebida ou a receber.

Os proveitos decorrentes da prestação de serviços são
reconhecidos na demonstração consolidada de resultados
com referência à fase de acabamento da prestação de
serviços à data do balanço.

Os dividendos de investimentos financeiros são
reconhecidos como proveitos no período em que são
atribuídos.

Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de
acordo com o princípio da especialização dos exercícios e
de acordo com a taxa de juro efectiva aplicável.

Os custos e proveitos são contabilizados no período a que
dizem respeito, independentemente da data do seu
pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo
valor real não seja conhecido são estimados.

Os custos e os proveitos imputáveis ao período corrente e
cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos
futuros, bem como as despesas e as receitas que já
ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que
serão imputadas aos resultados de cada um desses
períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados
nas rubricas de Outros activos correntes e Outros passivos
correntes (Notas 22 e 32).

2.20 Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do período é calculado
com base nos resultados tributáveis das empresas
incluídas na consolidação e considera a tributação
diferida.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com
base nos resultados tributáveis (os quais diferem dos
resultados contabilísticos) das empresas incluídas na
consolidação, de acordo com as regras fiscais em vigor no
local da sede de cada empresa do Grupo.
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Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias
entre os montantes dos activos e dos passivos para efeitos
de registo contabilístico e os respectivos montantes para
efeitos de tributação, bem como os resultantes de
benefícios fiscais obtidos e de diferenças temporárias
entre o resultado fiscal e contabilístico.

Os activos e passivos por impostos diferidos são
calculados e periodicamente avaliados utilizando-se as
taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data
da reversão das diferenças temporárias.

Os activos por impostos diferidos são registados
unicamente quando existem expectativas razoáveis de
lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar.
Anualmente é efectuada uma reapreciação das diferenças
temporárias subjacentes aos activos por impostos
diferidos, no sentido de os reconhecer ou ajustar em
função da expectativa actual de recuperação futura.

2.21 Julgamentos críticos/estimativas na
aplicação das politicas contabilísticas

A preparação das demonstrações financeiras em
conformidade com os princípios de reconhecimento e
mensuração dos IFRS requer que o Conselho de
Administração formule julgamentos, estimativas e
pressupostos que poderão afectar o valor dos activos e
passivos apresentados, em particular activos por impostos
diferidos, activos intangíveis, depreciações e provisões, as
divulgações de activos e passivos contingentes à data das
demonstrações financeiras, bem como os seus proveitos e
custos.

Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento
existente em cada momento e nas acções que se
planeiam realizar, sendo permanentemente revistas com
base na informação disponível. Alterações nos factos e
circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas,
pelo que os resultados reais futuros poderão diferir
daquelas estimativas.

As estimativas e pressupostos significativos formulados
pelo Conselho de Administração na preparação destas
demonstrações financeiras incluem, nomeadamente, os
pressupostos utilizados na avaliação de responsabilidades
com pensões, impostos diferidos, vidas úteis dos activos
tangíveis e análises da imparidade.

2.22 Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço que
proporcionem informação adicional sobre condições que
existiam à data do balanço são reflectidos nas
demonstrações financeiras consolidadas.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que
proporcionem informação sobre condições que ocorram
após a data do balanço, se materiais, são divulgados no
anexo às demonstrações financeiras consolidadas.

3. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS, 
ESTIMATIVAS E ERROS

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008
não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face
às consideradas na preparação da informação financeira
relativa ao exercício de 2007, nem foram registados erros
materiais relativos a exercícios anteriores.

872008
relatório e contas



4. EMPRESAS INCLUÍDAS NA
CONSOLIDAÇÃO

As empresas incluídas na consolidação, suas sedes sociais
e proporção de capital detido em 31 de Dezembro de
2008, são as seguintes:
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PERÍMETRO E MÉTODO DE CONSOLIDAÇÃO

Percentagem

Empresa Sede efectiva Actividade

Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A.  Cascais Empresa mãe Construção, conservação e

("Brisa") exploração de auto-estradas

Brisa - Serviços Viários, SGPS, S.A. (a) Cascais 100% Gestão de

("Brisa Serviços") participações sociais

Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A. (a) Paço de Arcos 59,552% Controlo técnico

("Controlauto") automóvel

Iteuve Portugal, Lda. (a) Cascais 59,552% Controlo técnico

("Iteuve") automóvel

Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónicos Cascais 75% Gestão de sistemas

de Cobrança, S.A. (a) ("Via Verde Portugal") electrónicos de cobrança

Brisa Internacional, SGPS, S.A. (a) Cascais 100% Gestão de participações

("Brisa Internacional") sociais

Brisa Participações e Empreendimentos, Ltda. (a) São Paulo 100% Gestão de participações

("BPE") Brasil sociais

Brisa Finance B.V. (a) Amesterdão 100% Obtenção e gestão

("Brisa Finance") Holanda de fundos

Brisa Assistência Rodoviária, S.A. (a) Cascais 100% Assistência e

("Brisa Assistência") desempanagem móvel

Brisa Engenharia e Gestão, S.A. (a) Cascais 100% Gestão de projectos

("Brisa Engenharia") de engenharia

Brisa Access, Electrónica Rodoviária, S.A. (a) Cascais 92,5% Gestão de equipamentos

("BAER") electrónicos

Mcall - Serviços de Telecomunicações, S.A. (a) Porto Salvo 100% Prestação de serviços

("Mcall") de telecomunicações

Brisal - Auto-estradas do Litoral, S.A. (a) Cascais 70% Construção, conservação e

("Brisal") exploração de auto-estradas

Via Oeste, SGPS, S.A. (a) Cascais 100% Gestão de participações

("Via Oeste") sociais

Auto-estradas do Atlântico - Concessões Rodoviárias de Torres Vedras 50% Construção, conservação e

Portugal, S.A. (b) ("AEA") exploração de auto-estradas

Brisa Access Europe, GmbH (a) Viena 100% Gestão de equipamentos

("Brisa Europe") Áustria electrónicos

Brisa United States, LLC (a) Atlanta 100% Gestão de participações

("BUS") USA sociais

Brisa North America, INC (a) Atlanta 100% Gestão de participações

("BNA") USA sociais

Northwest Parkway Holding, LLC (a) Denver 100% Gestão de participações

("NWP - HOLDING") USA sociais

Northwest Parkway Operations, LLC (a) Denver 100% Operação de

("NWP - OPERATIONS") USA auto-estradas

Northwest Parkway, LLC (a) Denver 90% Construção, conservação e

("NWP") USA exploração de auto-estradas

AEDL - Auto-estradas do Douro Litoral, S.A. (a) Castelo de Paiva 55% Construção, conservação e

("AEDL") exploração de auto-estradas



(a) Estas empresas filiais foram incluídas na consolidação
pelo método de consolidação integral.

(b) A AEA foi consolidada pelo método de consolidação
proporcional, decorrente do facto de existir, entre a Brisa e
o accionista detentor dos restantes 50% do seu capital, um
acordo escrito que estabelece uma gestão partilhada. Os
montantes apropriados desta empresa são como segue:

5. SEGMENTOS DE NEGÓCIO

As principais actividades desenvolvidas pelo Grupo são as
seguintes:

• Concessões rodoviárias - as quais compreendem a
construção, conservação e exploração de auto-estradas
e respectivas áreas de serviço, em regime de concessão;

• Serviços - os quais incluem, nomeadamente, inspecções
automóveis, gestão de cobranças electrónicas, assistência
e desempanagem móvel, gestão de equipamentos
electrónicos e gestão de projectos de engenharia.

No que respeita às concessões rodoviárias, a actividade
actualmente desenvolvida pelas empresas do Grupo
enquadra-se nos seguintes contratos:

Contrato de concessão da Brisa

Através do Decreto-Lei nº 467/72, de 22 de Novembro,
foram definidas as bases de concessão à Brisa da
construção, conservação e exploração de auto-estradas.
Desde então as bases de concessão têm sido objecto de
revisão periódica, com introdução de alterações que se
projectam no clausulado do contrato de concessão.

O Decreto-Lei nº 294/97 de 24 de Outubro, o Decreto-Lei
nº 287/99, de 28 de Julho, o Decreto-Lei nº 314 A/2002,
de 26 de Dezembro, e o Decreto-Lei nº247-C/2008, de 30
de Dezembro, aprovaram as bases de concessão
actualmente em vigor, das quais, pela sua importância e
impacto na situação económica e financeira da Brisa, são
de destacar:

• A extensão total da rede de auto-estradas
concessionada foi fixada em 1 094,2 km, os quais
estão na sua totalidade abertos ao tráfego, com
excepção do acesso ao novo aeroporto cuja extensão
definitiva depende da sua localização, sendo que 83 km
não se encontram sujeitos a portagens.

• O termo do prazo de concessão foi fixado em 31 de
Dezembro de 2035 e os bens directamente relacionados
com a concessão, que se encontram identificados nas
demonstrações financeiras como imobilizações
corpóreas reversíveis, reverterão para o Estado no final
do mesmo.

• As comparticipações financeiras do Estado para os
investimentos realizados entre 1 de Julho de 1997 e 31
de Dezembro de 2008 foram de 20% do custo de
construção elegível. Ao valor global das
comparticipações financeiras devidas pelo Estado foram
deduzidas as verbas recebidas de outras entidades,
designadamente no quadro de financiamentos da
União Europeia, que se destinem a comparticipar no
investimento em imobilizações corpóreas reversíveis.
Com a introdução do Decreto-Lei nº247-C/2008, não
estão previstas comparticipações do Estado em
investimentos a realizar no futuro.

• No respeitante aos benefícios fiscais, as situações mais
relevantes são como segue:

- A isenção do Imposto do Selo e de Derrama, a qual
terminou em 31 de Dezembro de 2005.

- No que diz respeito ao Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectiva e em relação à actividade exercida no
âmbito do contrato de concessão, foi permitido à
Empresa deduzir à colecta, até à sua concorrência, uma
importância correspondente a 50% dos investimentos
em imobilizações corpóreas reversíveis, na parte não
comparticipável pelo Estado, realizados entre 1995 e
2002, inclusive. A dedução acima referida foi efectuada
nas liquidações respeitantes aos exercícios de 1997 a
2007 (Notas 9 e 19).

• O capital social mínimo da Empresa é de 75 milhões de
Euros.

• Nos últimos cinco anos da concessão poderá o Estado,
mediante determinadas condições que garantam o
equilíbrio financeiro, proceder ao seu resgate.

• A fiscalização da concessão é da competência do
Ministério das Finanças, para as questões financeiras, e
do Ministério da tutela do sector rodoviário para as
demais. 

892008
relatório e contas

Activos correntes 31 609

Activos não correntes 197 321

Passivos correntes 31 660

Passivos não correntes 218 654

Custos 38 188

Proveitos 35 313

Imposto sobre o rendimento (3 573)



Contrato de concessão da Brisal

Através do Decreto-Lei n.º 215-B/2004, de 16 de Setembro,
foram definidas e aprovadas as bases de concessão à Brisal
da concepção, projecto, construção, financiamento,
conservação e exploração dos lanços de auto-estrada e
conjuntos viários associados, designada por Litoral Centro,
das quais, pela sua importância e impacto na situação
económica e financeira da Brisal, são de destacar:

• Os capitais próprios da Brisal terão de ser reforçados,
pela via de aumento de capital ou pela entrada de
prestações acessórias, sempre que as receitas de
portagem não atinjam os níveis estabelecidos no acordo
de suporte de tráfego e o rácio anual de cobertura do
serviço da dívida apresente um valor inferior ao mínimo
estabelecido, no contrato de concessão;

• O prazo e o termo da concessão tem uma duração
variável, terminando no momento em que o VAL das
receitas atinja o VAL máximo estabelecido, estando no
entanto este prazo sujeito a um mínimo e máximo de
duração de 22 anos e 30 anos, respectivamente;

• Decorridos 25 anos após a assinatura do contrato de
concessão poderá o Estado, mediante determinadas
condições que garantam o equilíbrio financeiro,
proceder ao respectivo resgate;

• A fiscalização da concessão é da competência do
Ministério das Finanças para as questões financeiras e
do Ministério da tutela do sector rodoviário para as
demais.

Contrato de Concessão da AEA

Através do Decreto-Lei nº 393–A/98, de 4 de Dezembro,
foram definidas e aprovadas as bases da concessão
atribuída à AEA dos lanços de auto-estrada e conjuntos
viários associados na zona Oeste de Portugal, das quais,
pela sua importância e impacto na situação económica e
financeira da AEA, são de destacar:

• A extensão total da rede de auto-estradas
concessionada foi fixada em 170 km, os quais estão na
sua totalidade abertos ao tráfego, sendo que 26 km não
se encontram sujeitos a portagens;

• O termo do prazo de concessão foi fixado em 21 de
Dezembro de 2028 e os bens directamente relacionados
com a concessão, que se encontram identificados nas
demonstrações financeiras como imobilizações
corpóreas reversíveis, reverterão para o Estado no final
do mesmo;

• Nos últimos cinco anos da concessão poderá o Estado,
mediante determinadas condições que garantam o
equilíbrio financeiro, proceder ao seu resgate;

• A fiscalização da concessão é da competência do
Ministério das Finanças, para as questões financeiras, e do
Ministério da tutela do sector rodoviário para as demais.

Contrato de Concessão da AEDL

Através do Decreto-Lei nº 392/2007, de 27 de Dezembro,
foram definidas e aprovadas as bases da concessão
atribuída à AEDL da concepção, projecto, construção,
aumento do número de vias, financiamento, conservação
e exploração com cobrança de portagem aos utentes dos
lanços de auto-estrada e conjuntos viários associados,
designada por Douro Litoral, das quais, pela sua
importância e impacto na situação económica e financeira
da AEDL, são de destacar:

• A extensão total da rede de auto-estradas
concessionada foi fixada em 76,2 km, os quais ainda
não se encontravam abertos ao tráfego em 31 de
Dezembro de 2008.

• O prazo de concessão tem uma duração de 27 anos a
contar da data da assinatura do contrato de concessão.

• Os capitais próprios da AEDL terão que ser reforçados,
sempre que o rácio anual de cobertura do serviço da
dívida apresente um valor inferior ao mínimo
estabelecido, no Facility Agreement.

• Nos últimos cinco anos da concessão poderá o Estado,
mediante determinadas condições que garantam o
equilíbrio financeiro, proceder ao seu resgate.

• Integra também o objecto da concessão um conjunto
de outros lanços de auto-estrada e conjuntos viários
associados para efeitos da exploração e manutenção
sem cobranças de portagens, pelo prazo de 5 anos a
contar do sexagésimo dia após a data da assinatura do
contrato de concessão, com excepção de um lanço,
cujo prazo ascende a 27 anos a contar da data de
assinatura do contrato.

• A fiscalização da concessão é da competência do
Ministério das Finanças para as questões económicas e
financeiras, e do Ministério da tutela do sector
rodoviário para as demais.

Contrato de Concessão da NWP

A NWP iniciou em 21 de Novembro de 2007, ao abrigo
de um “Contract Lease Agreement” celebrado com a
Northwest Parkway Public Highway Authority, a operação
em regime de concessão, por um prazo de 99 anos, de
uma auto-estrada em sistema aberto, com 14 km (8,7
milhas) de extensão, localizada nos Estados Unidos da
América, no Estado do Colorado. Adicionalmente, de
acordo com este contrato está prevista a construção de
2,3 milhas adicionais até 31 de Dezembro de 2018.
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Os resultados de cada um dos segmentos de negócio
antes mencionados, nos exercícios findos em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007, foram os seguintes:
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Concessões 

2008 rodoviárias Serviços Outros Eliminações Total

Proveitos operacionais

Externos 630 240 52 065 3 741 - 686 046

Intra-segmentos 20 314 46 728 62 (67 104) -

650 554 98 793 3 803 (67 104) 686 046

Custos operacionais

Externos 334 374 65 192 9 905 - 409 471

Intra-segmentos 43 296 10 298 2 (53 596) -

377 670 75 490 9 907 (53 596) 409 471

Resultado do segmento 272 884 23 303 (6 104) (13 508) 276 575

Resultados não distribuídos por segmento:

Resultados das actividades de investimento 83 858

Resultado das actividades de financiamento (176 484)

Resultados antes de impostos 183 949

Imposto sobre o rendimento (47 532)

Interesses minoritários 15 415

Resultado líquido do exercício 151 832

Outras informações:

Concessões 

rodoviárias Serviços Outros Total

Dispêndios de capital fixo 425 738 (3 821) (165 425) 256 492

Depreciações e amortizações em resultados 191 198 5 764 8 137 205 099

Concessões 

2007 rodoviárias Serviços Outros Eliminações Total

Proveitos operacionais

Externos 598 128 43 213 5 130 - 646 471

Intra-segmentos 11 077 50 261 16 (61 354) -

609 205 93 474 5 146 (61 354) 646 471

Custos operacionais

Externos 295 804 66 429 2 826 - 365 059

Intra-segmentos 39 128 5 713 1 (44 842) -

334 932 72 143 2 827 (44 842) 365 059

Resultado do segmento 274 273 21 331 2 320 (16 512) 281 412

Resultados não distribuídos por segmento:

Resultados das actividades de investimento 44 420

Resultado das actividades de financiamento (102 828)

Resultados antes de impostos 223 004

Imposto sobre o rendimento 31 727

Interesses minoritários 4 626

Resultado líquido do exercício 259 357

Outras informações:

Concessões 

rodoviárias Serviços Outros Total

Dispêndios de capital fixo 823 351 3 155 184 291 1 010 797

Depreciações e amortizações em resultados 168 265 8 449 1 191 177 905



Os activos e passivos dos segmentos e a respectiva
reconciliação com o total consolidado, em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007, são como segue:

Segmentos geográficos

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e
2007, a actividade operacional da Empresa e das suas
subsidiárias foi realizada essencialmente no mercado
nacional.
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Concessões 

2008 rodoviárias Serviços Outros Total

Activos:

Activos do segmento 5 115 179 82 702 232 425 5 430 306

Investimentos em associadas 1 237 329 161 936 163 502

Total do activo consolidado 5 593 808

Passivos:

Passivos do segmento 3 648 381 61 940 510 788 4 221 109

Concessões 

2007 rodoviárias Serviços Outros Total

Activos:

Activos do segmento 4 509 693 129 472 524 478 5 163 643

Investimentos em associadas 194 989 160 255 195 404

Total do activo consolidado 5 359 047

Passivos:

Passivos do segmento 3 600 216 67 471 24 3 667 711



6. PROVEITOS OPERACIONAIS

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e
2007, os proveitos operacionais têm a seguinte
composição:

(a) No âmbito do Acordo Global estabelecido entre a
Empresa e o Estado, o qual conduziu à introdução de
alterações às Bases de Concessão, consubstanciadas
no Decreto-Lei nº247-C/2008, de 30 de Dezembro, foi
reconhecido o direito da Empresa a receitas associadas
ao tráfego verificado no sublanço da Circular Sul de
Braga. O valor indicado corresponde à receita de
tráfego no referido sublanço até à data do
mencionado acordo, a qual não fora reconhecida face
à existência de dúvidas anteriores quanto à sua
realização (Nota 15);

(b) Consórcio responsável pela operação da auto-estrada
“Rodovia Presidente Dutra”, que liga S. Paulo ao Rio
de Janeiro no Brasil.

7. LOCAÇÕES

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
foram reconhecidos custos de 1 806 milhares de euros e
1 899 milhares de euros, respectivamente, relativos a
rendas de contratos de locação operacional.

As rendas vincendas de contratos de locação operacional
em vigor em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
apresentam as seguintes maturidades:
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2008 2007

Prestação de serviços:

Portagens 582 593 575 674

Inspecções automóveis 25 674 23 450

Áreas de serviço 11 598 11 934

Gestão de projectos de engenharia 4 045 3 372

Cobranças electrónicas 4 776 4 713

Assistência e desempanagem móvel 1 353 1 264

Gestão de equipamentos electrónicos 1 582 1 036

Outras prestações de serviços 1 024 1 195

632 645 622 638

Outros proveitos operacionais:

Vendas 10 521 6 077

Receita da Circular Sul de Braga (a) 23 906 -

Resultado do consórcio COPER (b) 3 678 4 726

Indemnizações recebidas em obras 3 551 3 353

Aluguer de equipamentos 617 695

Compensação por perdas de exploração 1 752 2 456

Outros 9 173 6 109

53 198 23 416

2008 2007

2008 - 1 816

2009 1 601 1 224

2010 1 064 645

2011 601 177

2012 195 -

3 461 3 862



8. RESULTADOS FINANCEIROS

Os custos e perdas financeiros dos exercícios findos em 31
de Dezembro de 2008 e 2007 têm a seguinte
composição:

Os proveitos e ganhos financeiros dos exercícios findos em
31 de Dezembro de 2008 e 2007 têm a seguinte
composição:
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2008 2007

Juros suportados (173 115) (112 980)

Diferenças de câmbio desfavoráveis (1 085) (291)

Perdas na valorização de instrumentos financeiros derivados:

Instrumentos de taxa de juro (9 348) (4 103)

Outros custos e perdas financeiros (12 629) (5 997)

(196 177) (123 371)

2008 2007

Juros obtidos 12 033 7 245

Diferenças de câmbio favoráveis 488 247

Ganhos na valorização de instrumentos financeiros derivados:

Instrumentos de taxa de juro 7 116 -

Put option - 12 919

Outros proveitos e ganhos financeiros 56 132

19 693 20 543



Os resultados relativos a investimentos dos exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 têm a
seguinte composição:
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2008 2007

Ganhos em empresas associadas:

CCR 44 501 42 789

COR 110 -

Controlauto Açores 112 -

KTS 444 -

Street Park 20 -

Outros 41 48

45 228 42 837

Rendimentos de participações em capital:

Abertis 1 774 2 681

Outros 219 205

1 993 2 886

Perdas em empresas associadas:

TIIC (1 895) -

Asterion (98) -

Controlauto Açores - (8)

KTS - (4)

Movenience (133) (79)

Street Park - (3)

(2 126) (94)

Outros resultados em investimentos:

Ganhos na alienação da participação na Abertis (Nota 18) 38 313 -

Outros 450 (1 209)

38 763 (1 209)

83 858 44 420



9. IMPOSTO SOBRE O 
RENDIMENTO

A Empresa encontra-se sujeita a IRC à taxa normal de
25%, que pode ser incrementada pela Derrama até à taxa
máxima de 1,5% do lucro tributável, resultando numa
taxa de imposto agregada máxima de 26,5%.

Até ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007,
inclusive, decorrente do estabelecido nos Decretos-Lei nº
287/99 e nº 294/97, de 28 de Julho e 24 de Outubro,
respectivamente, foi permitido à Empresa, no que respeita
à actividade enquadrável no âmbito do contrato de
concessão, deduzir à colecta dos exercícios de 1997 a
2007, até à sua concorrência, uma importância
correspondente a 50% dos investimentos em
imobilizações corpóreas reversíveis, na parte não
comparticipável pelo Estado, realizados entre 1995 e
2002, inclusive.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações
fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos
(dez anos para a Segurança Social até 2000, inclusive e
cinco anos após 2001), excepto quando tenham havido
prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios
fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou
impugnações casos estes em que, dependendo das
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.
Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de
2005 a 2008 ainda poderão estar sujeitas a revisão. O
Conselho de Administração entende que eventuais
correcções resultantes de revisões/inspecções fiscais
àquelas declarações de impostos não terão um efeito
significativo nas demonstrações financeiras em 31 de
Dezembro de 2008.

Os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de
seis anos após a sua ocorrência e susceptíveis de dedução
a lucros fiscais gerados durante esse período.

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos nos
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007,
são como segue: 
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2008 2007

Imposto corrente (Nota 22) 3 624 20 539

Impostos diferidos (Nota 19) 41 534 (52 266)

Imposto sobre resultados de

exercícios anteriores 2 374 -

47 532 (31 727)



A reconciliação do resultado antes de impostos com o
imposto do exercício, é como segue:

(a) Os ganhos realizados em outros activos correspondem,
essencialmente, à mais-valia na alienação da partici-
pação na Abertis (Nota 8).
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2008 2007

Regime Actividade da Regime
concessão geral geral

Resultado antes de impostos 183 949 231 737 (8 733)

Variações patrimoniais positivas 862 356 101

Variações patrimoniais negativas - - (18 062)

Proveitos não tributáveis:

Ganhos realizados em outros activos (a) (39 254) (377) (348)

Valorização de instrumentos financeiros (24 723) - (4 370)

Rendimentos de participações de capital (Nota 8) (1 993) - (2 886)

Reversão de provisões (8 996) - (9 165)

Equivalência patrimonial (Nota 8) (45 228) - (42 837)

Diferenças entre amortizações contabilísticas e fiscais (19 224) - -

Titularização de créditos (Nota 19) (80 000) - -

Outros (1 063) - (7 520)

(220 481) (377) (67 126)

Custos não dedutíveis para efeitos fiscais:

Diferenças entre amortizações económicas e fiscais 11 840 896 16 284

Constituição de provisões 13 265 1 546 8 907

Valorização de instrumentos financeiros 9 884 17 011 1 384

Equivalência patrimonial (Nota 8) 2 126 - 94

Mais e menos valias 849 168 90

Titularização de créditos - 400 000 -

Outros 4 939 2 305 2 717

42 903 421 926 29 476

Lucro tributável 7 233 653 642 (64 344)

Taxa de imposto sobre o rendimento em Portugal 25% 25% 25%

Imposto calculado 1 808 163 411 (16 086)

Efeito da existência de taxas de imposto diferentes (6 250) - (60)

Tributação autónoma 264 - 250

Utilização de perdas fiscais anteriormente não reconhecidas (18 966) - (698)

Constituição de perdas fiscais reportáveis em exercícios futuros 25 529 - 19 281

Derrama 1 239 9 804 133

Imposto corrente em outras jurisdições 2 374 - -

Utilização de benefício fiscal - (155 496) -

Efeito da constituição/reversão de impostos diferidos (Nota 19) 41 534 (44 192) (8 074)

Imposto sobre o rendimento 47 532 (26 473) (5 254)

Taxa efectiva de imposto 25,84% -11,42% 60,16%



10. RESULTADO POR ACÇÃO

O resultado por acção, básico e diluído, dos exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 foi calculado
tendo em consideração os seguintes montantes:

11. DIVIDENDOS

Conforme deliberação da Assembleia Geral de
Accionistas realizada em 31 de Março de 2008, no
exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 foram pagos
dividendos de 0,31 Euros por acção (0,28 Euros por acção
em 2007), relativos ao resultado líquido do exercício findo
em 31 de Dezembro de 2007.

Relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2008, o Conselho de Administração propõe um dividendo
de 0,31 Euros por acção, sujeito à aprovação em
Assembleia-Geral de accionistas a ser realizada em 31 de
Março de 2009, o qual deverá ser pago em Abril de 2009.
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2008 2007

Resultado por acção básico

Resultado para efeito de cálculo dos resultado líquido por acção básico (resultado líquido do exercício) 151 832 259 357

Número médio ponderado de acções para efeito de cálculo do resultado líquido por acção básico 582 316 327 587 862 969

Resultado líquido por acção básico 0,26 0,44

Resultado por acção diluído

Resultado para efeito de cálculo dos resultado líquido por acção diluído (resultado líquido do exercício) 151 832 259 357

Número médio ponderado de acções para efeito de cálculo do resultado líquido por acção diluído 582 316 327 587 862 969

Resultado líquido por acção diluído 0,26 0,44



12. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
REVERSÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008
e 2007, o movimento ocorrido no valor dos activos fixos
tangíveis reversíveis, bem como nas respectivas
depreciações acumuladas, foi o seguinte:
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2008

Equipamento Áreas de serviço, Adiantamentos
Lanços básico de monumentos e Activos fixos por conta de

de auto-estradas exploração esculturas em curso activos fixos Total

Activo bruto:

Saldo inicial 4 288 139 94 732 11 090 423 314 4 307 4 821 582

Efeito de conversão cambial - 48 - - - 48

Adições 63 280 1 126 300 137 924 26 774 229 404

Alienações - - - (279) - (279)

Abates (19) (39) - (283) (6) (347)

Transferências 451 833 11 323 74 (459 359) (4 303) (432)

Custos financeiros capitalizados - - - 30 012 - 30 012

Comparticipações financeiras (1 089) - - (12 365) - (13 454)

Transferências comparticipações - - - 478 - 478

Saldo final 4 802 144 107 190 11 464 119 442 26 772 5 067 012

Depreciações e perdas de imparidades acumuladas:

Saldo inicial 1 214 026 39 687 3 293 - - 1 257 006

Efeito de conversão cambial - 11 - - - 11

Reforços 149 932 16 623 310 - - 166 865

Reduções (17) (37) - - - (54)

Transferências 47 - - - - 47

Saldo final 1 363 988 56 284 3 603 - - 1 423 875

Valor líquido 3 438 156 50 906 7 861 119 442 26 772 3 643 137

2007

Equipamento Áreas de serviço, Adiantamentos
Lanços básico de monumentos e Activos fixos por conta de

de auto-estradas exploração esculturas em curso activos fixos Total

Activo bruto:

Saldo inicial 3 552 580 93 124 11 090 447 472 1 910 4 106 176

Variação de perímetro 273 060 - - 1 710 - 274 770

Adições 44 206 3 797 - 404 242 3 898 456 143

Abates (2 326) (5 564) - - - (7 890)

Transferências 473 600 3 923 - (476 021) (1 501) 1

Custos financeiros capitalizados - - - 18 111 - 18 111

Comparticipações financeiras (5 252) - - (20 477) - (25 729)

Transferências comparticipações (47 729) (548) - 48 277 - -

Saldo final 4 288 139 94 732 11 090 423 314 4 307 4 821 582

Depreciações e perdas de imparidades acumuladas:

Saldo inicial 1 023 623 31 280 2 981 - - 1 057 884

Variação de perímetro 63 926 - - - - 63 925

Reforços 128 305 13 955 312 - - 142 573

Reduções (1 829) (5 548) - - - (7 377)

Transferências 1 - - - - 1

Saldo final 1 214 026 39 687 3 293 - - 1 257 006

Valor líquido 3 074 113 55 045 7 797 423 314 4 307 3 564 576



Activos tangíveis reversíveis - lanços e sublanços
de auto–estradas em exploração

Os custos dos lanços e sublanços em exploração, por
auto-estrada, em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, bem
como as respectivas depreciações acumuladas, têm a
seguinte composição:
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2008

A3 A4 A5 A6 A8/A15 A10 A12 A13 A14 A17
A1 A2 Porto/ Porto/ Costa do Marateca/ Lisboa A9 Bucelas/ Setúbal/ Almeirim/ Fig. Foz/ Marinha Total

Norte Sul Valença Amarante Estoril Caia Leiria CREL Carregado/ IC3 Montijo Marateca Coimbra Grande/Mira 2008

Valor bruto

Estudos 18 791 21 409 12 225 4 782 5 006 7 353 - 5 862 10 783 1 395 6 799 2 490 8 873 105 768

Aquisição de terrenos 50 578 24 122 71 942 37 867 44 594 12 871 - 31 142 14 093 13 867 10 847 8 913 23 470 344 306

Obras 773 163 860 478 438 554 189 667 178 371 287 119 270 265 206 817 545 372 67 620 235 926 113 135 488 212 4 654 699

Outros custos 13 458 1 660 1 605 868 3 257 181 - 316 28 781 19 9 030 736 16 516 76 427

855 990 907 669 524 326 233 184 231 228 307 524 270 265 244 137 599 029 82 901 262 602 125 274 537 071 5 181 200

Custos de estrutura 32 378 23 655 20 176 8 282 7 619 11 963 - 7 740 8 146 2 553 4 919 7 090 5 541 140 062

Encargos financeiros 77 799 32 043 27 284 11 548 10 083 16 047 10 410 19 249 20 633 4 259 5 896 3 790 37 757 276 798

Comparticipações financeiras (155 701) (210 016) (132 291) (71 161) (68 170) (76 712) (5 062) (100 110) (131 863) (18 567) (54 734) (21 352) - (1 045 739)

Custo histórico bruto 810 466 753 351 439 495 181 853 180 760 258 822 275 613 171 016 495 945 71 146 218 683 114 802 580 369 4 552 321

Reavaliação 190 813 34 173 - - - - - - - 15 172 - - - 240 158

Expropriações (Nota 32) - - - - - - - - - - - - - 9 665

Custo bruto 1 001 279 787 524 439 495 181 853 180 760 258 822 275 613 171 016 495 945 86 318 218 683 114 802 580 369 4 802 144

Depreciação acumulada 445 129 221 362 155 770 76 431 61 810 85 967 84 707 59 377 48 110 35 703 39 107 25 736 24 779 1 363 988

Valores contabilisticos
líquidos reavaliados 556 150 566 162 283 725 105 422 118 950 172 855 190 906 111 639 447 835 50 615 179 576 89 066 555 590 3 438 156

2007

A3 A4 A5 A6 A8/A15 A10 A12 A13 A14 A17
A1 A2 Porto/ Porto/ Costa do Marateca/ Lisboa A9 Bucelas/ Setúbal/ Almeirim/ Fig. Foz/ Marinha Total

Norte Sul Valença Amarante Estoril Caia Leiria CREL Carregado/ IC3 Montijo Marateca Coimbra Grande/Mira 2007

Valor bruto

Estudos 16 439 21 395 12 224 4 622 4 568 7 353 - 5 760 10 773 1 394 6 799 2 489 2 784 96 600

Aquisição de terrenos 50 132 24 217 72 063 37 507 44 590 12 814 - 30 651 13 901 13 846 10 764 8 912 10 172 329 569

Obras 687 703 857 474 436 875 188 623 175 148 286 643 277 710 201 990 535 673 67 546 235 451 112 717 170 607 4 234 160

Outros custos 7 792 1 596 1 603 760 3 114 181 - 222 28 532 19 9 030 735 5 143 58 727

762 066 904 682 522 765 231 512 227 420 306 991 277 710 238 623 588 879 82 805 262 044 124 853 188 706 4 719 056

Custos das áreas técnicas 32 030 23 655 20 176 8 281 7 617 11 963 - 7 740 8 146 2 553 4 919 7 090 3 134 137 304

Encargos financeiros 74 853 32 043 27 284 11 537 10 060 16 047 - 19 249 20 633 4 259 5 896 3 790 9 184 234 835

Comparticipações financeiras (155 684) (210 033) (132 473) (71 088) (68 179) (76 725) (4 088) (100 012) (130 893) (18 563) (54 601) (21 335) - (1 043 674)

Custo histórico bruto 713 265 750 347 437 752 180 242 176 918 258 276 273 622 165 600 486 765 71 054 218 258 114 398 201 024 4 047 521

Reavaliação 190 813 34 173 - - - - - - - 15 172 - - - 240 158

Expropriações - - - - - - - - - - - - - 460

Custo bruto 904 078 784 520 437 752 180 242 176 918 258 276 273 622 165 600 486 765 86 226 218 258 114 398 201 024 4 288 139

Depreciação acumulada 417 606 197 603 143 496 71 251 56 360 78 117 73 496 54 644 29 218 33 612 30 981 21 719 5 923 1 214 026

Valores contabilisticos
líquidos reavaliados 486 472 586 917 294 256 108 991 120 558 180 159 200 126 110 956 457 547 52 614 187 277 92 679 195 101 3 074 113



O investimento verificado em activos tangíveis reversíveis
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e
2007, resultou de:

Activos tangíveis reversíveis em curso

O movimento ocorrido nos activos tangíveis reversíveis em
curso nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008
e 2007 foi como segue:
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2008 2007

Investimento directo:

Obras 141 491 405 988

Aquisição de terrenos 9 028 14 150

Outros 71 575 32 146

Comparticipações financeiras (13 454) (25 729)

208 640 426 555

Investimento indirecto 37 322 21 970

245 962 448 525

2008
Saldo Saldo

inicial Adições Diminuições Transferências final

Lanços de auto-estradas:

Infraestruturas 300 177 55 534 (353) (331 564) 23 794

Custos das áreas técnicas 2 065 6 815 - (2 212) 6 668

Encargos financeiros 23 969 27 112 - (31 897) 19 184

Comparticipações financeiras (146) - - 146 -

326 065 89 461 (353) (365 527) 49 646

Projectos complementares:

Infraestruturas 90 617 64 565 (128) (74 104) 80 950

Custos das áreas técnicas 856 522 (3) (515) 860

Encargos financeiros 4 011 2 900 (18) (2 979) 3 914

Comparticipações financeiras (4 883) (12 365) - 332 (16 916)

90 601 55 622 (149) (77 266) 68 808

Grandes reparações 6 568 10 488 (60) (16 014) 982

Áreas de serviço:

Infraestruturas 57 - - (51) 6

Custos das áreas técnicas 19 - - (19) -

Encargos financeiros 4 - - (4) -

80 - - (74) 6

423 314 155 571 (562) (458 881) 119 442



As comparticipações financeiras do Estado consideradas no
exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 ainda estão
sujeitas à verificação pela Inspecção-Geral de Finanças.

Os lanços e sublanços ainda não abertos ao tráfego em
relação aos quais já se incorreu em despesas com estudos
e/ou construção são os seguintes:

Os encargos financeiros incluídos em activos fixos
tangíveis reversíveis, são como segue:

Os encargos financeiros acima indicados foram incluídos
nas seguintes categorias:

Em 31 de Dezembro de 2008, o Grupo tinha assumido
compromissos relativos a estudos e construção de lanços
de auto-estrada a executar no futuro, no valor de 126 378
milhares de euros, dos quais 70 341 milhares de euros se
encontram pendentes de execução.
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2007
Saldo Saldo
inicial Adições Diminuições Transferências final

Lanços de auto-estradas:

Infraestruturas 404 578 1 710 328 964 (435 075) 300 177

Custos das áreas técnicas 4 979 - 819 (3 733) 2 065

Encargos financeiros 26 328 - 15 619 (17 978) 23 969

Comparticipações financeiras (31 114) - (17 331) 48 299 (146)

404 771 1 710 328 071 (408 487) 326 065

Projectos complementares:

Infraestruturas 35 118 - 56 584 (1 085) 90 617

Custos das áreas técnicas 537 - 321 (2) 856

Encargos financeiros 1 519 - 2 492 - 4 011

Comparticipações financeiras (1 715) - (3 146) (22) (4 883)

35 459 - 56 251 (1 109) 90 601

Grandes reparações 7 166 - 17 554 (18 152) 6 568

Áreas de serviço:

Infraestruturas 53 - - 4 57

Custos das áreas técnicas 19 - - - 19

Encargos financeiros 4 - - - 4

76 - - 4 80
447 472 1 710 401 876 (427 744) 423 314

Projectos Extensão (Kms) Data de início Investimento directo já incorrido

de construção 2008

Douro Litoral 76,20 1º semestre de 2008 13 834 840

2008 2007

Saldo inicial 263 082 244 971

Aumentos do exercício 30 012 18 111

Diminuições (21) -

Transferências 7 090 -

Saldo final 300 163 263 082

2008 2007

Sublanços em exploração 276 798 234 835

Áreas de serviço em exploração 267 263

Activos fixos tangíveis em curso 23 098 27 984

300 163 263 082



13. OUTROS ACTIVOS FIXOS 
TANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008
e 2007, o movimento ocorrido no valor dos activos fixos
tangíveis, bem como nas respectivas depreciações
acumuladas, foi o seguinte:
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2008

Terrenos Edifícios
e recursos outras Equipamento Equipamento Equipamento Ferramentas Activos fixos

naturais construções básico de transporte administrativo e utensílios em curso Total

Activo bruto:

Saldo inicial 12 037 30 747 21 717 6 354 28 336 284 8 898 108 373

Efeito da conversão cambial - 2 3 (16) (41) - - (52)

Adições 305 1 632 1 975 1 540 991 24 (1 214) 5 253

Alienações - (120) (303) (2 996) (168) - - (3 587)

Abates - (129) (53) (59) (86) - (8) (335)

Transferências - 264 841 - 229 (1) (4 784) (3 451)

Saldo final 12 342 32 396 24 180 4 823 29 261 307 2 892 106 201

Depreciações e perdas de imparidades acumuladas:

Saldo inicial - 10 486 14 497 3 349 22 689 252 - 51 273

Efeito da conversão cambial - - 1 (9) (36) - - (44)

Reforços - 1 429 2 101 887 2 725 21 - 7 163

Reduções - (245) (214) (1 905) (241) - - (2 605)

Transferências - - - - (76) (1) - (77)

Saldo final - 11 670 16 385 2 322 25 061 272 - 55 710

Valor líquido 12 342 20 726 7 795 2 501 4 200 35 2 892 50 491

2007

Terrenos Edifícios e Adiantamentos
e recursos outras Equipamento Equipamento Equipamento Ferramentas Activos fixos por conta

naturais construções básico de transporte administrativo e utensílios em curso de activos fixos Total

Activo bruto:

Saldo inicial 10 902 29 330 21 270 8 710 30 652 281 5 127 12 106 284

Var. perímetro de consolidação - 6 - - 704 10 - - 720

Efeito da conversão cambial - - - 4 18 - - - 22

Adições 1 135 1 311 1 429 1 976 1 706 15 3 819 - 11 391

Alienações - - (444) (4 188) (52) - - - (4 684)

Abates - - (492) (148) (4 619) (22) - - (5 281)

Transferências - 100 (46) - (73) - (48) (12) (79)

Saldo final 12 037 30 747 21 717 6 354 28 336 284 8 898 - 108 373

Depreciações e perdas de imparidades acumuladas:

Saldo inicial - 9 181 13 161 5 856 23 561 238 - - 51 997

Var. perímetro de consolidação - 1 - - 512 8 - - 521

Efeito da conversão cambial - - - 3 12 - - - 15

Reforços - 1 304 1 971 1 010 3 349 28 - - 7 662

Reduções - - (635) (3 520) (4 665) (22) - - (8 842)

Transferências - - - - (80) - - - (80)

Saldo final - 10 486 14 497 3 349 22 689 252 - - 51 273

Valor líquido 12 037 20 261 7 220 3 005 5 647 32 8 898 - 57 100



Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o valor líquido
contabilístico dos bens adquiridos com o recurso a
locação financeira era como segue:

14. GOODWILL

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008
e 2007, o movimento ocorrido nos valores do goodwill foi
o seguinte:

15. OUTROS ACTIVOS 
INTANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008
e 2007, o movimento ocorrido nos activos intangíveis,
bem como nas respectivas amortizações acumuladas e
perdas por imparidade, foram os seguintes: 
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2008 2007

Terrenos e recursos naturais 1 719 1 719

Equipamentos de transportes 56 107

1 775 1 826

2008 2007

Saldo inicial 29 436 31 630

Aquisições - 1 907

Perdas de imparidade - (4 101)

Saldo final 29 436 29 436

2008

Propriedade Activos intangíveis
industrial Software em curso Total

Activo bruto:

Saldo inicial 954 682 3 152 1 073 958 907

Efeito da conversão cambial 16 059 - - 16 059

Adições 158 269 1 674 210 720 370 663

Transferências 34 3 685 (314) 3 405

Alienações e abates (8 918) - - (8 918)

Saldo final 1 120 126 8 511 211 479 1 340 116

Amortizações e perdas de imparidades acumuladas:

Saldo inicial 91 297 918 - 92 215

Efeito da conversão cambial (1 263) - - (1 263)

Amortização do exercício 26 007 2 222 - 28 229

Transferências - 30 - 30

Reduções (20) - - (20)

Saldo final 116 021 3 170 - 119 191

Valor líquido 1 004 105 5 341 211 479 1 220 925



As adições ocorridas no exercício findo em 31 de
Dezembro de 2008 incluem, essencialmente:

(1) 208 311 milhares de euros relativos ao valor pago
pela AEDL ao Estado como contrapartida do direito de
concessão da auto-estrada Douro Litoral;

(II) 158 100 milhares de euros pagos no âmbito do
Acordo Global celebrado entre a Empresa, o Estado e
a Estradas de Portugal, S.A. e correspondentes
alterações das Bases da Concessão (Decreto-Lei nº247-
C/2008, de 30 de Dezembro), consubstanciado nas
seguintes situações:

(a) Regularização pelo Estado dos diversos saldos a
receber pela Empresa em resultado de
comparticipações financeiras, no valor de 118 353
milhares de euros;

(b) Compensação pelo Estado relativamente ao valor
das receitas de tráfego da Circular Sul de Braga até
à data do acordo, no montante de 28 000 milhares
de euros, dos quais 23 906 milhares de euros não
tinham sido reconhecidos anteriormente pelo facto
de não existirem garantias quanto ao respectivo
quantitativo (Nota 6);

(c) Ajustamentos aos processos de actualização
tarifária;

(d) Responsabilidades da Brisa num novo programa de
alargamento e na construção de novos nós de
ligação, os quais deixaram de ser susceptíveis de
comparticipação pelo Estado;

(e) Pagamento pela Brisa ao Estado de 152 300
milhares de euros, ao qual acrescem 5 800 milhares
de euros decorrentes de encontro de contas;

(f) Alargamento do prazo de concessão em 3 anos.

Adicionalmente ao valor mencionado acima, em 31 de
Dezembro de 2008, o valor bruto dos activos intangíveis
inclui os valores relativos a:

(i) Valor pago à Northwest Parkway Public Highway
Authority como contrapartida do direito de concessão
da auto-estrada da NWP – 352 420 milhares de euros;

(ii) Pagamento pela Brisa ao Estado (entidade concedente)
como contrapartida do direito de cobrar portagens na
CREL a partir de 1 de Janeiro de 2003, nos termos do
Decreto-Lei nº 314 A/2002, de 26 de Dezembro,
deduzido da parcela anteriormente recebida aquando
da abolição dessas mesmas portagens e que, em 31 de
Dezembro de 2002, ainda não tinha sido reconhecida
como proveito – 236 318 milhares de euros;

(iii) Valor decorrentes do processo de afectação, nos
termos do IFRS 3, do valor de compra da participação
na AEA ao justo valor dos activos líquidos adquiridos,
correspondendo à parcela atribuída ao contrato de
concessão da AEA (adicionalmente ao justo valor dos
restantes activos líquidos reconhecidos) - 152 636
milhares de euros;

(iv) Encargos assumidos pela Brisa na renegociação do
contrato de concessão ocorrido no exercício de 1991,
de que resultou o alargamento do período de
concessão inicialmente estabelecido – 101 750
milhares de euros;

(v) Valor pago pela Brisal ao Estado como contrapartida
do direito de concessão da auto-estrada Litoral Centro
– 46 745 milhares de euros.
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2007

Propriedade Activos intangíveis
industrial Software em curso Total

Activo bruto:

Saldo inicial 410 896 2 137 36 781 449 814

Efeito da conversão cambial 1 660 - - 1 660

Adições 505 183 747 1 425 507 355

Transferências 36 944 268 (37 134) 78

Saldo final 954 682 3 152 1 073 958 907

Amortizações e perdas de imparidades acumuladas:

Saldo inicial 69 789 59 - 69 848

Efeito da conversão cambial 431 - - 431

Amortização do exercício 21 077 780 - 21 857

Transferências - 79 - 79

Saldo final 91 297 918 - 92 215

Valor líquido 863 385 2 234 1 073 866 692



16. INVESTIMENTOS EM 
ASSOCIADAS

As empresas associadas que foram registadas pelo
método de equivalência patrimonial em 31 de Dezembro
de 2008, são como segue:
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Percentagem
efectiva da

Empresa Sede participação Actividade

CCR - Companhia de Concessões Rodoviárias São Paulo 17,90% Concessões rodoviárias

("CCR") Brasil

COR - Companhia Operadora de Rodovias São Paulo 25,00% Operação de

("COR") Brasil rodovias

Controlauto Açores, Lda. ("Controlauto Açores") Praia da Vitória 23,82% Controlo técnico automóvel

Street Park - Gestão de Estacionamentos - ACE Torres Vedras 30,83% Gestão de estacionamentos

("Street Park")

KTS GmbH, ("KTS") Viena 26,00% Operação de sistemas

Austria electrónicos de cobranças

Movenience, B.V. Borssele 30,00% Operação de sistemas

Holanda electrónicos de cobranças

Geira, S.A. ("Geira") Portugal 50,00% Gestão, op. e manut. de

infra estruturas rodoviárias

SICIT - Sociedade Investimento e Consultoria em Infra-estruturas Portugal 35,00% Consultoria de investimentos

de Transportes, S.A. ("SICIT")

Transport Infrastructure Investment Company SCA ("SICAR") Luxemburgo 36,36% Gestão de participação de fundos

de infra-estruturas de transporte

Transport Infrastructure Investment S. à r.l. ("TIIC") Luxemburgo 35,00% Gestão de participação de fundos

de infra-estruturas de transporte

TIICC S. à r.l. ("TIICC") Luxemburgo 35,00% Gestão de participação de fundos

de infra-estruturas de transporte

Asterion Portugal 23,63% Concepção, construção e exploração

do novo aeroporto de Lisboa



Os investimentos em associadas apresentam os seguintes
movimentos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de
2008 e 2007:

O detalhe dos investimentos em associadas em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007 é como segue:

Em 31 de Dezembro de 2008, o valor de cotação da CCR
ascendia a 23,63 Reais (7,30 Euros) por acção. O valor de
mercado desta participação, fazendo referência a essa
cotação, corresponde a 526 581 milhares de euros,
enquanto o respectivo valor contabilístico em 31 de
Dezembro de 2008 era de 96 426 milhares de euros,
acrescido de um goodwill de 62 290 milhares de euros.

A empresa, até 31 de Dezembro de 2008 realizou
entradas de capital no fundo de infraestruturas TIIC no
montante de 2 411 milhares de euros, tendo um
compromisso de investimento total até ao máximo de 50
000 milhares de euros, conforme estabelecido no Acordo
de Subscrição do fundo.

17. OUTROS INVESTIMENTOS

Esta rubrica inclui, essencialmente, investimentos
financeiros em entidades nas quais não existe influência
significativa, e que se encontram valorizados ao custo,
deduzido de perdas de imparidade estimadas.

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, esta rubrica inclui
investimentos nas seguintes entidades:

18. ACTIVOS FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS PARA VENDA

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e
2007, os movimentos ocorridos na valorização dos activos
financeiros disponíveis para venda, valorizados pelo
respectivo justo valor, foram como segue:

No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de
2008, a Empresa procedeu à alienação de diversos lotes
de acções da Abertis, no total de 6 281 256 acções. O
valor total das vendas, líquido dos correspondentes
encargos, ascendeu a 89 649 milhares de euros, de que
resultou uma mais-valia de 38 313 milhares de euros
(Nota 8).
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2008 2007

Saldo inicial 195 404 255 522

Alteração de perímetro - (83 258)

Aumentos 2 969 1 346

Transferência 25 1 000

Reforço de provisões (Nota 30) 722 19

Variação cambial (37 507) 13 949

Dividendos (33 467) (36 839)

Efeito da aplicação do método de equivalência patrimonial

Efeito no resultado (Nota 8) 43 102 42 743

Efeito em capital próprio (7 746) 922

Saldo final 163 502 195 404

2008 2007

CCR 158 716 192 867

KTS 2 534 2 090

SICAR 1 110 -

Movenience, B.V. 540 195

Controlauto Açores 254 142

COR 96 55

Asterion 90 -

Street Park 75 55

Geira 49 -

SICIT 35 -

TIIC 3 -

163 502 195 404

2008 2007

Títulos de dívida privada 12 000 -

EFACEC - SMA 1 991 1 991

Farncombe 202 -

Outros investimentos 37 48

14 230 2 039

2008 2007

Justo valor em 1 de Janeiro 139 063 135 205

Alienações durante o exercício (89 649) -

Aumento no justo valor - 3 858

Diminuição no justo valor (45 082) -

Justo valor em 31 de Dezembro 4 332 139 063



Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os activos
financeiros disponíveis para venda apresentam a seguinte
composição:

2008 2007

Valor Valor de Valor Valor de
custo mercado custo mercado

Abertis 2 810 4 332 54 146 139 063

A diferença entre o valor de custo e o valor de mercado
encontra-se registada na rubrica de Reservas de justo
valor.

19. IMPOSTOS DIFERIDOS

O detalhe dos activos e passivos por impostos diferidos
em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, de acordo com as
diferenças temporárias que os originam, é o seguinte:
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Activos por impostos diferidos Activos por impostos diferidos

2008 2007 2008 2007

Provisões não consideradas fiscalmente 433 86 - -

Benefícios de reforma (pensões) 100 23 480 1 356

Diferenças entre a base tributável e o valor contabilístico de:

Activos intangíveis 41 41 7 779 -

Activos tangíveis - 622 78 -

Outros activos 220 969 - -

Outros passivos - - 41 28

Reavaliações de activos tangíveis - - 1 1

Prejuízos fiscais reportáveis 67 498 73 072 - -

Titularização de créditos 84 800 106 000 - -

Instrumentos financeiros derivados 30 698 13 598 - -

183 790 194 411 8 379 1 385



O movimento ocorrido nos activos e passivos por
impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007 foi como segue:

(a) No exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 foi
constituído um activo por impostos diferidos de 106
000 milhares de euros decorrente da operação de
titularização de créditos futuros concretizada em
Dezembro de 2007 (Nota 28). Em resultado desta
operação, e por força do disposto no Decreto-Lei n.º
219/2001, de 4 de Agosto, os 400 000 milhares de
euros foram acrescidos para efeitos do apuramento do
lucro tributável da Brisa em sede do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), referente ao
exercício de 2007. Até à maturidade da operação
ocorrerá a reversão gradual do correspondente activo
por imposto diferido acima referido, através da
dedução no apuramento do lucro tributável em sede
de IRC em cada um dos cinco exercícios de 80 000
milhares de euros de receitas correspondentes aos
créditos titularizados (Nota 9).
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2008 2007

Saldo inicial 193 026 130 081

Alteração de perímetro - 10 376

Saldo inicial ajustado 193 026 140 457

Efeito em resultados:

(Utilização) / Reforço de prejuízos fiscais reportáveis (6 069) 9 374

Diferenças entre a base tributável e o valor contabilistico de:

Activos intangíveis (7 361) 29

Activos tangíveis reversíveis (696) (29)

Outros activos (749) (225)

Outros passivos (13) (25)

Reavaliações de activos tangíveis - 2

(Utilização) / Reforço de benefício fiscal - (66 384)

Titularização de créditos (a) (21 200) 106 000

Movimento das provisões não aceites fiscalmente 338 68

(Valorização) / desvalorização de instrumentos financeiros (6 221) 3 350

Benefícios de pensões 437 106

Sub-total (Nota 9) (41 534) 52 266

Efeito em capital próprio:

Benefícios de pensões 516 308

Valorização de instrumentos financeiros 23 302 -

(17 716) 52 574

Efeito de conversão cambial 101 (5)

Saldo final 175 411 193 026



Em 31 de Dezembro de 2008, os prejuízos fiscais
reportáveis e correspondentes activos por impostos
diferidos, apresentam a seguinte composição:

Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2008 os
prejuízos fiscais para os quais não foram registados activos
por impostos diferidos, por questões de prudência,
podem ser detalhados como segue:

Os prejuízos fiscais reportáveis com utilização possível
após 2014 dizem respeito à BUS (Estados Unidos da
América) e à BPE (Brasil).

20. OUTROS ACTIVOS NÃO
CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, esta rubrica
detalha-se como segue:

Nos termos do contrato de concessão celebrado entre a
NWP e a Northwest Parkway Public Highway Authority
(“Concedente”), foram transferidos 40 000 milhares de
dólares para um agente escrow independente. Este valor,
designado por Escrow funds, será transferido para a
Concedente, acrescido dos respectivos juros vencidos,
após a verificação de um conjunto de compromissos
assumidos por esta entidade no âmbito da construção da
extensão da State Highway ou, no caso de tal não se
verificar, será reembolsado à NWP. Em 31 de Dezembro de
2008 o valor dos Escrow funds acrescidos de juros
vencidos ascendem a 29 485 milhares de Euros.

21. CLIENTES E OUTROS
DEVEDORES

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 esta rubrica tinha a
seguinte composição:

As contas a receber de terceiros resultam da actividade
operacional e encontram-se deduzidas de perdas
acumuladas imparidade. Estas são estimadas com base na
informação disponível e experiência passada.

Face à natureza das operações da Empresa não existe
concentração significativa de risco de crédito.
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Prejuízo Activos por

fiscal impostos diferidos

Data limite de utilização:

até 2010 33 341 8 335

até 2011 43 643 10 911

até 2012 82 234 20 558

até 2013 39 598 9 890

até 2014 3 677 906

após 2014 44 995 16 898

247 488 67 498

Prejuízo

fiscal

Data limite de utilização:

até 2009 10 940

até 2010 7 704

até 2011 22 114

até 2012 23 007

até 2013 33 683

até 2014 44 521

após 2014 53 317

195 286

2008 2007

Pensões (Nota 35) 1 812 5 118

Instrumentos financeiros derivados (Nota 33) - 3 610

Escrow funds 29 485 27 199

Outros 11 11

31 308 35 938

2008 2007

Clientes:

Portagens 28 545 18 172

Clientes de cobrança duvidosa 17 687 15 112

46 232 33 284

Outros devedores:

Comparticipações financeiras - 100 587

Comparticipações de portagens - 4 746

Adiantamentos a fornecedores 247 942

Pessoal 672 1 656

919 107 931

Outros clientes e devedores 19 848 22 708

66 999 163 923

Perdas de imparidade acumuladas em

contas a receber (Nota 29) (18 624) (15 959)

48 375 147 964



22. OUTROS ACTIVOS 
CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, esta rubrica tinha a
seguinte composição:

23. CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o detalhe de caixa
e seus equivalentes era o seguinte:

(a) Esta rubrica inclui depósitos à ordem, no montante de
39 283 milhares de euros, resultam dos termos dos
contratos de financiamento e dos contratos de
concessão referentes à AEA e à Brisal, os quais
obrigam à manutenção de saldos de depósitos
suficientes para fazer face ao próximo vencimento do
serviço de dívida e aos compromissos de investimento.
Estando essas empresas limitadas quanto às
actividades que podem desenvolver, decorrente dos
seus contratos de sociedade e dos contratos de
concessão, as quais incluem a contratação de
financiamento e a realização de investimentos e tendo
em consideração que as referidas contas de reserva
podem ser sempre movimentadas para aqueles fins, a
Empresa considera a totalidade dos respectivos saldos
como caixa e seus equivalentes.

A rubrica de caixa e equivalentes a caixa compreende os
valores de caixa, depósitos imediatamente mobilizáveis,
aplicações de tesouraria e depósitos a prazo com
vencimento a menos de três meses, e para os quais o risco
de alteração de valor é insignificante. Em descobertos
bancários estão registados os saldos credores de contas de
depósitos à ordem em instituições financeiras.

24. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL

O capital em 31 de Dezembro de 2008 encontra-se
totalmente subscrito e realizado e está representado por
600 000 000 acções com o valor nominal de um Euro
cada.

Em 31 de Dezembro de 2008, a José de Mello
Investimentos, SGPS, S.A. detinha directa e
indirectamente, através de empresas suas participadas,
uma participação de 29,92% no capital da Empresa.
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2008 2007

Estado e outros entes públicos:

Imposto sobre o Rendimento

Estimativa de imposto (Nota 9) (3 624) -

Pagamento por conta 47 401 -

Retenções de terceiros 2 300 -

Imposto a recuperar 44 -

Imposto sobre o Valor Acrescentado 2 167 1 083

Outros 313 -

48 601 1 083

Acréscimos de proveitos:

Juros a receber 132 99

Instrumentos financeiros derivados

de cobertura (Nota 33) 5 406 752

Outros acréscimos de proveitos 480 812

6 018 1 663

Custos diferidos:

Seguros 2 526 1 725

Outros custos diferidos 1 230 2 779

3 756 4 504

58 375 7 250

2008 2007

Numerário 429 397

Depósitos bancários (a) 60 349 32 944

Aplicações de tesouraria 79 483 79 778

Caixa e equivalentes de caixa 140 261 113 119

Descobertos bancários (Nota 28) (9 801) (10 052)

130 460 103 067



25. ACÇÕES PRÓPRIAS

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008
e 2007 verificaram-se os seguintes movimentos com
acções próprias:

A legislação comercial relativa a acções próprias obriga à
existência de uma reserva livre de montante igual ao preço
de aquisição das acções próprias adquiridas, que se torna
indisponível enquanto essas acções não forem alienadas,
tendo sido para o efeito criada uma reserva de 176 113
milhares de euros (Nota 26). Por outro lado, dispõem as
regras contabilísticas aplicáveis que os ganhos ou perdas na
alienação de acções próprias sejam registados em reservas.

26. RESERVA LEGAL E OUTRAS
RESERVAS

Reserva legal

A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5%
do resultado líquido anual tem de ser destinado ao
reforço da reserva legal até que esta represente pelo
menos 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a
não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser
utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as
outras reservas, ou incorporada no capital.

Outras reservas

Esta rubrica inclui reservas de 109 250 milhares de euros
disponíveis para distribuição e uma reserva de 176 113
milhares de euros, correspondente ao valor das acções
próprias em carteira (Nota 25), a qual nos termos da
legislação societária se mantém indisponível enquanto as
acções próprias forem mantidas.

27. INTERESSES MINORITÁRIOS

Os movimentos desta rubrica durante os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 foram os seguintes:

28. EMPRÉSTIMOS

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os empréstimos
obtidos eram como segue:
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2008 2007

Milhares de Milhares de
N.º de acções Euros N.º de acções Euros

Saldo inicial 13 441 972 108 920 11 420 886 89 969

Aquisições 10 695 556 72 495 2 182 336 20 229

Alienações (654 365) (5 302) (55 000) (436)

Alienações no âmbito do plano de incentivos à gestão - - (106 250) (842)

Saldo final 23 483 163 176 113 13 441 972 108 920

2008 2007

Saldo inicial 64 815 26 471

Variações de capitais próprios

das empresas filiais (18 184) 9 415

Diminuição de percentagem de participação - 15 156

Aumentos - 18 399

Resultado do exercício atribuível aos

interesses minoritários (15 415) (4 626)

Saldo final 31 216 64 815

2008 2007

Correntes Não correntes Correntes Não correntes

Empréstimos obrigacionistas 7 987 1 095 851 41 862 1 094 948

Titularização de créditos 79 695 238 598 79 769 317 656

Empréstimos bancários 129 522 1 987 283 127 049 1 621 872

Papel comercial 246 534 17 848 902 24 626

Linhas de curto prazo 10 801 - 12 052 -

474 539 3 339 580 261 634 3 059 102



EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 os empréstimos por
obrigações (não convertíveis) podem ser detalhados da
seguinte forma:

Emissão de 1998 (totalmente reembolsada em
Maio de 2008)

A emissão obrigacionista de 1998 apresentava como
características principais as seguintes:

Empréstimo: Brisa 98 Inflation
Taxa de juro: Lit / Lio * 2,6%
Pagamento de juros: 29 de Maio de cada ano
Condições de reembolso: Três prestações iguais em valor

nominal em 29 de Maio de
2006, 2007 e 2008.

Lit – Índice de preços referente ao penúltimo mês anterior
ao da data de pagamento de cupão.
Lio – Índice de preços referente ao penúltimo mês anterior
à data da subscrição.

Esta emissão, realizada em Maio de 1998, assumia forma
escritural e encontrava-se cotada na Bolsa Euronext Lisboa
e no mercado PEX.

Cada obrigação tinha valor nominal e individual de 4,99
Euros, com um prazo de dez anos e vencia juros à taxa
anual fixa de 2,6%, sendo o respectivo serviço da dívida
(capital e juros) actualizado pelas variações do índice de
preços (*) entre (i) o penúltimo mês anterior ao da data de
vencimento de cada prestação de juros e capital (Lit) e, (ii)
o verificado em Março de 1998 (Lio). Os juros venciam-se
anual e postecipadamente e o capital era reembolsável
em três parcelas iguais em valor nominal nas datas de
vencimento dos últimos três cupões.

(*) Índice de Preços no Consumidor Portugal Nacional
Total incluindo habitação, divulgado pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE).

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 os empréstimos por
obrigações (não convertíveis) podem ser detalhados da
seguinte forma:

Emissão de 2003

A emissão obrigacionista de 500 000 milhares de euros foi
realizada em 26 de Setembro de 2003, com cotação na
Bolsa de Valores do Luxemburgo. O prazo da emissão é de
dez anos com vencimentos anuais de juros a uma taxa de
4,797%. O reembolso do capital será realizado numa
única prestação na maturidade em 26 de Setembro de
2013. Este empréstimo obrigacionista constitui a primeira
emissão no âmbito do Euro Medium Term Notes
Programme (EMTN), no montante máximo de 2 mil
milhões de Euros. Trata-se de um programa que permite
à Empresa uma grande flexibilidade no acesso ao
mercado internacional de dívida.

Emissão de 2006

A emissão obrigacionista de 600 000 milhares de euros foi
realizada em 5 de Dezembro de 2006. Este empréstimo
por obrigacões, com uma maturidade de 10 anos, tem
uma taxa de juro fixa de 4,5% e foi emitida com um preço
de 99,637%, o que correspondeu a uma taxa de juro
Euro mid swap a 10 anos de 3,926% acrescida de um
spread de 0,62%.

Tratou-se da primeira emissão efectuada por uma
empresa privada Portuguesa ao abrigo da nova legislação
sobre valores mobiliários representativos de dívida,
introduzida pelo Estado Português em 7 de Novembro de
2005 através do Decreto-Lei 193/2005, com o objectivo
de facilitar a captação de financiamentos por empresas
Portuguesas junto de investidores não residentes. As
obrigações estão sujeitas a lei Portuguesa e foram
admitidas à cotação na Bolsa do Luxemburgo.
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2008 2007
Empresa Valor nominal
emitente Emissão da emissão Corrente Não corrente Corrente Não corrente Vencimento Taxa de juro

Brisa Finance 2003 500 000 6 374 499 047 6 372 498 873 Set/13 4,797%

Brisa 2006 600 000 1 613 596 804 1 992 596 075 Dez/16 4,500%

Brisa 1998 74 850 - - 33 498 - Mai/08 Var.

7 987 1 095 851 41 862 1 094 948



Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o valor de mercado
das duas emissões de obrigações admitidas à cotação na
Luxembourg Stock Exchange, era o seguinte:

TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS

Em 17 de Dezembro de 2007, a Brisa Auto-Estradas de
Portugal concretizou uma operação de titularização de
créditos futuros no valor de 400 000 milhares de euros, ao
abrigo do regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 453/99,
de 5 de Novembro, na sequência da qual cedeu uma
carteira de créditos correspondentes a taxas de portagem
a cobrar nas auto-estradas de que é concessionária

O Deutsche Bank actuou como arranger/dealer da
operação, tendo os créditos sido adquiridos pela TAGUS –
Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. (“TAGUS”)
que, para o efeito, procedeu à emissão de obrigações
titularizadas denominadas “! 400,000,000 Asset Backed
Floating Rate Securitisation Notes due 2012”. Estas
obrigações, foram admitidas à lista oficial (“official list”) e
à negociação no mercado regulamentado da Bolsa de
Valores da Irlanda (“Irish Stock Exchange” ou “ISE”).

As receitas de portagem futuras necessárias para
assegurar a realização pela TAGUS dos pagamentos
trimestrais de juros e anuais de capital devidos aos
detentores das obrigações e os pagamentos devidos aos
demais credores da emissão de obrigações, serão afectas
pela Brisa a esta operação ao longo dos exercícios de
2008 a 2012.
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2008 2007

Empresa Valor nominal Valor Valor de Valor Valor de

emitente Emissão da emissão contabilístico mercado (a) contabilístico mercado (a) Vencimento Taxa de juro

Brisa Finance 2003 500 000 505 421 468 200 505 245 497 518 Set/13 4,797%

Brisa 2006 600 000 598 417 508 980 598 067 549 726 Dec/16 4,500%

1 103 838 977 180 1 103 312 1 047 244

(a) Fonte: Bloomberg



EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os empréstimos
bancários obtidos tinham o seguinte detalhe:

Em 17 de Fevereiro de 2006, foi contratado com o BEI um
empréstimo de 200 000 milhares de euros (Brisa XIV) que
se destina ao financiamento de obras de alargamento nas
Auto-Estradas A1, A2, A3, A4 e A5. Trata-se de um
financiamento a 16 anos e cujo período de mobilização se
prolonga até Fevereiro de 2010. A 31 de Dezembro de
2008 estavam disponíveis 100 milhões de euros deste
financiamento.
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2008 2007

Montante Utilizado Montante Utilizado

Montante Corrente Não
Amortizações

Montante Não
Contratado Corrente Maturidade Periodicidade Taxa de Juro Contratado Corrente Corrente

11 223 - - Jul/08 Anual - 11 223 810 -

34 916 1 550 1 418 Oct/10 Anual 8,55% 34 916 1 220 2 643

29 928 4 217 8 152 Mar/11 Anual 8,71% 29 928 4 271 11 458

137 169 10 288 19 596 Set/11 Anual 3,72% 137 169 10 304 29 393

132 181 13 304 - Jun/09 Anual 3,32% 132 181 13 379 13 218

74 820 6 307 25 115 Dez/13 Anual 3,35% 74 820 6 341 31 394

49 880 4 212 20 839 Dez/14 Anual 3,49% 49 880 4 233 25 007

62 350 5 300 31 175 Set/15 Anual 3,42% 62 350 5 340 36 371

74 820 6 313 31 253 Dez/14 Anual 3,35% 74 820 6 350 37 504

89 784 7 620 44 892 Dez/15 Anual 3,98% 89 784 7 634 52 374

54 868 4 636 32 006 Jun/16 Anual 3,70% 54 868 4 664 36 579

54 868 5 146 32 006 Set/16 Anual 3,91% 54 868 5 139 36 579

45 000 3 785 33 750 Dez/18 Anual 3,53% 45 000 3 788 37 500

15 000 1 313 11 250 Dez/18 Anual 3,29% 15 000 1 272 12 500

350 000 29 681 291 667 Jun/19 Anual 3,70% 350 000 29 970 320 833

100 000 706 100 000 Jun/23 Anual 4,54% 100 000 652 100 000

200 000 233 100 000 Jun/23 Anual 4,93% 200 000 - -

263 874 894 263 874 Dez/31 Semestral 5,05% 263 874 1 061 256 781

262 726 3 957 257 363 Dez/29 Semestral 6,46% 262 726 1 739 181 269

209 495 5 684 87 876 Nov/21 Semestral 5,40% 209 495 5 465 93 681

47 500 (99) 22 724 Jun/07 Bullet Var. 47 500 530 20 658

17 458 6 561 - Dez/08 Bullet Var. 17 458 6 201 -

209 495 7 520 68 194 Nov/16 Semestral Var. 209 495 6 338 75 338

168 437 (297) 174 870 Variável Variável Var. 168 437 - 168 437

40 587 (76) 42 138 Variável Variável Var. 40 587 - 40 587

101 468 (268) 5 928 Variável Variável Var. 101 468 - 879

740 000 99 (3 382) - - - - - -

120 000 (41) 3 976 - - - - - -

285 000 327 284 289 Jan/12 Bullet Var. - - -

26 000 7 - - - - - - -

350 000 98 (3 686) - - - - - -

3 000 545 - Set/09 Trimestral 5,25% 3 000 348 889

4 361 847 129 522 1 987 283 2 840 847 127 049 1 621 872



As garantias prestadas por terceiros relacionadas com os
empréstimos obtidos junto do BEI, são como segue:

Avales do Estado a favor do BEI 226 502
Garantias bancárias a favor do BEI (a) 913 620

(a) Este montante diz respeito a garantias da Brisa no valor
de 162 297 milhares de euros, da Brisal no valor de 290
261 milhares de euros, da AEDL no valor de 367 500
milhares de euros e da AEA no valor de 93 562 milhares
de euros.

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os empréstimos
bancários têm o seguinte plano de reembolso definido:

PAPEL COMERCIAL E LINHAS DE CURTO
PRAZO

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os restantes
empréstimos obtidos tinham o seguinte detalhe:
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2008 2007

2008 - 127 049

2009 129 522 114 100

2010 115 654 105 648

2011 111 368 102 787

2012 400 598 104 319

2013 112 932 92 767

após 2013 1 246 731 1 102 251

2 116 805 1 748 921

Entidade financiada 2008 2007 Moeda

Outros empréstimos

Papel comercial BRISA 237 501 - EUR

Papel comercial Controlauto 26 881 25 528 EUR

Linhas de curto prazo Controlauto 1 000 2 000 EUR

265 382 27 528

Descobertos bancários (Nota 23)

Linhas de descoberto bancário BRISA 257 374 EUR

Linhas de descoberto bancário BRISA Engenharia e Gestão 4 349 887 EUR

Linhas de descoberto bancário Iteuve 43 1 EUR

Linhas de descoberto bancário Controlauto 1 732 3 813 EUR

Linhas de descoberto bancário BRISA Assistência Rodoviária - 23 EUR

Linhas de descoberto bancário BRISA Access Electrónica Rodoviária - 243 EUR

Linhas de descoberto bancário Via Verde Portugal 3 420 4 711 EUR

9 801 10 052

275 183 37 580



Em 31 de Dezembro de 2008, a Brisa mantinha
contratados seis programas de papel comercial, no
montante nominal máximo de 825 000 milhares de euros,
dos quais, nesta data, estavam colocados 236 000
milhares de euros.

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os empréstimos
encontram-se denominados nas seguintes moedas:

Os empréstimos denominados em moeda externa
vencem juros a taxa de mercado e foram convertidos para
Euros tomando por base a taxa de câmbio à data de
balanço.

29. PERDAS DE IMPARIDADE
ACUMULADAS

Os movimentos ocorridos nas perdas de imparidade
acumuladas durante os exercícios findos em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007 foram como segue:

As perdas de imparidade estão deduzidas ao valor do
correspondente activo.

Os testes de imparidade foram realizados de acordo com os
métodos de avaliação DCF (Discounted Cash-Flow) e DDM
(Discounted Dividend Model), tendo sido utilizadas
projecções de cash-flow para o período de exploração das
concessões em regime de Project Finance e de 5 anos para
os restantes negócios desenvolvidos. Nas projecções de 5
anos foi considerado um crescimento de longo prazo na
perpetuidade entre 1 e 1,5%. Para todas as avaliações, as
taxas de desconto utilizadas reflectem o custo da estrutura
dos capitais investidos e o risco específico acrescido a cada
activo, tendo sido estimados entre 6% e 10%.
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2008 2007

Valores em Valores em Valores em Valores em
milhares de milhares de milhares de milhares de

divisa Euros divisa Euros

Euros 3 587 444 3 105 261

Dólares Americanos (USD) 309 087 222 295 309 000 209 903

Francos Suiços (CHF) 6 504 4 380 8 970 5 571

3 814 119 3 320 735

2008

Efeito das
Saldo alterações Saldo

Rubricas inicial do perímetro Efeito Cambial Reforço Utilização Redução final

Perdas de imparidade: 

Contas a receber (Nota 21) 15 959 - - 2 907 (39) (203) 18 624

Goodwill 4 101 - - - - - 4 101

Outros 8 980 - (1 745) 78 - - 7 313

29 040 - (1 745) 2 985 (39) (203) 30 038

2007

Efeito das
Saldo alterações Saldo

Rubricas inicial do perímetro Efeito Cambial Reforço Utilização Redução final

Perdas de imparidade: 

Contas a receber (Nota 21) 13 587 1 040 - 2 108 (359) (417) 15 959

Goodwill - - - 4 101 4 101

Outros 8 573 - 696 - - (289) 8 980

22 160 1 040 696 6 209 (359) (706) 29 040



30. PROVISÕES

O movimento ocorrido nas provisões durante os exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 foi o seguinte:

A provisão para processos judiciais em curso destina-se a
fazer face a responsabilidades estimadas com base em
informações dos consultores legais, decorrentes de
processos intentados contra o Grupo por acidentes de
viação, prejuízos causados pela construção de auto-
-estradas e de processos laborais. O valor total das
indemnizações reclamadas, em 31 de Dezembro de 2008,
ascendia a, aproximadamente, 26 275 milhares de
euros, e a respectiva provisão corresponde à melhor
estimativa sobre o montante a que poderão ascender
essas responsabilidades.

31. OUTROS PASSIVOS NÃO 
CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 esta rubrica tinha a
seguinte composição:

30.PROVISÕES

O movimento ocorrido nas provisões durante os exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 foi o seguinte:

(a) Esta rubrica compreende 73 670 milhares de euros de
compensações obtidas do Estado pela não cobrança
de portagens em alguns sublanços das áreas
metropolitanas do Porto, deduzido do montante de 31
220 milhares de euros já transferido para proveitos,
encontrando-se 1 572 milhares de euros, relativos ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, registado
na rubrica de Outros proveitos e ganhos operacionais.

(b) Esta rubrica compreende os montantes entregues por
subconcessionários de áreas de serviço por conta de
rendas futuras, tendo a Empresa reconhecido como
proveito no exercício findo em 31 de Dezembro de
2008, 2 469 milhares de euros.

118

2008

Saldo Saldo
Rubricas inicial Reforço Redução final

Provisões:

Processos judiciais em curso 4 386 97 (1 024) 3 459

Investimentos em associadas (Nota 16) 19 722 - 741

Outros 32 1 023 (32) 1 023

4 437 1 842 (1 056) 5 223

2007

Saldo Saldo
Rubricas inicial Reforço Redução final

Provisões:

Processos judiciais em curso 4 258 161 (33) 4 386

Investimentos em associadas (Nota 16) - 19 - 19

Outros - 32 32

4 258 212 (33) 4 437

2008 2007
Justo valor de instrumentos derivados (Nota 33):

Instrumentos de cobertura 127 117 3 320
Instrumentos de taxa de juro 5 401 26 173

Compensação por perdas de exploração (a) 40 878 41 746
Receitas antecipadas de áreas de serviço (b) 18 345 18 844
Plano de incentivos (Nota 36) 40 924 24 656
Fornecedores de imobilizado 2 584 2 966
Coper 4 347 5 397
Benefícios de reforma (Nota 35) 377 88
Taxas (NWP) 144 1 018

240 117 124 208



32. OUTROS PASSIVOS
CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, esta rubrica tinha a
seguinte composição:

(a) Esta rubrica inclui um saldo de 10 747 milhares de
euros correspondente ao diferencial entre os valores
recebidos do Estado, no âmbito do Acordo Global
estabelecido com a Brisa (Nota 15) e os saldos
pendentes de regularização e reconhecidos nas
demonstrações financeiras à data do referido acordo.

De acordo com os termos contratados, encontra-se
ainda pendente de realização uma inspecção por parte
do IGF, com a finalidade de validar e confirmar os
referidos saldos, da qual resultará a regularização do
valor indicado.

(b) Este montante é relativo a expropriações litigiosas que,
em 31 de Dezembro de 2008, se encontravam em fase
de recurso e corresponde à diferença entre os valores
depositados pela Empresa à ordem dos tribunais (valor
definido pela arbitragem) e as sentenças por estes
proferidas. Esta diferença foi registada no activo em
imobilizações corpóreas reversíveis em exploração
(Nota 12).

Existem também outros processos litigiosos referentes
a expropriações, para os quais ainda não foi proferida
qualquer sentença, cujo valor dos depósitos iniciais à
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2008 2007

Justo valor de instrumentos financeiros derivados (Nota 33) 26 587 25 136

Acréscimos de custos:

Plano de incentivos (Nota 36) 4 912 18 686

Remunerações a liquidar 18 427 17 541

Outros custos a pagar 5 400 7 936

28 739 44 163

Proveitos diferidos:

Compensação por perdas de exploração (Nota 31) 1 572 2 456

Receitas antecipadas de áreas de serviço 2 633 4 768

Outros proveitos diferidos (a) 12 629 2 335

16 834 9 559

Estado e outros entes públicos:

Imposto sobre o Valor Acrescentado 15 606 18 486

Contribuições para a Segurança Social 1 548 1 508

Retenções de Imposto sobre o Rendimento 831 890

Imposto sobre o Rendimento:

Estimativa de imposto - 20 539

Pagamentos por conta - (19 795)

Retenção de terceiros - (2 292)

Imposto a pagar 1 733 5 992

Outros 1 659 6

21 377 25 334

Outros credores:

Expropriações em contencioso (b) 9 665 447

Auto-estrada do Oeste (c) - 15 954

Outros 6 910 7 062

16 575 23 463

110 112 127 655



ordem dos tribunais em 31 de Dezembro de 2008
ascendia a 9 121 milhares de euros e que se
encontram registados na rubrica “Imobilizações
corpóreas reversíveis”, fazendo parte da rubrica
“Aquisição de terrenos”.

O Conselho de Administração entende que em
consequência do desfecho definitivo destes processos
litigiosos não se encontram por registar
responsabilidades com impacto materialmente
relevante nas demonstrações financeiras em 31 de
Dezembro de 2008.

(c) Valor adicional a pagar pelo preço da participação AEA,
em virtude de não ter sido iniciada até 31 de Dezembro
de 2007, a cobrança de taxas de portagem na
concessão Costa da Prata.

33. INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS DERIVADOS

O Grupo tem contratado um conjunto de instrumentos
financeiros derivados destinados a minimizar os riscos de
exposição a variações de taxa de juro e de taxa de câmbio.

A contratação deste tipo de instrumentos é efectuada
tendo em conta os riscos que afectam os activos e
passivos e após a verificação de quais os instrumentos
existentes no mercado que se revelam mais adequados à
cobertura desses riscos.

Estas operações, cuja contratação é sujeita a aprovação
prévia por parte da Comissão Executiva, são
permanentemente monitoradas, nomeadamente através
da análise de diversos indicadores relativos a estes
instrumentos, em particular a evolução do seu valor de
mercado e a sensibilidade dos cash-flows previsionais e do
próprio valor de mercado a alterações nas variáveis-chave
que condicionam as estruturas, com o objectivo de avaliar
os seus efeitos financeiros.

O registo dos instrumentos financeiros derivados é
efectuado de acordo com as disposições da IAS 39 sendo
mensuradas pelo seu justo valor, considerando para tal,
modelos matemáticos, como por exemplo option pricing
models e discount cash flows models para instrumentos
não cotados (instrumentos over-the-counter). Estes
modelos baseiam-se, essencialmente, em informação de
mercado.

Os instrumentos financeiros derivados maioritariamente
utilizados pelo Grupo consistem em forwards cambiais,
swaps de taxa de câmbio e de taxa de juro.

Procede-se à qualificação dos mesmos enquanto
instrumentos de cobertura ou instrumentos detidos para
negociação, em observância às disposições da IAS 39
(Nota 2.15).

A contabilidade de cobertura é aplicável aos instrumentos
financeiros derivados que são eficientes no que respeita
ao efeito de anulação das variações de justo valor ou cash
flows dos activos/passivos subjacentes. A eficiência de tais
operações é verificada numa base trimestral. A
contabilidade de cobertura abrange três tipos de
operações:

- Coberturas de justo valor
- Coberturas de cash-flow
- Coberturas de investimento líquido numa entidade

estrangeira

Instrumentos de cobertura de justo valor são instrumentos
financeiros derivados que cobrem o riscos de taxa de
câmbio e/ou taxa de juro. As variações no justo valor
destes instrumentos são registadas na demonstração de
resultados. O activo/passivo subjacente à operação de
cobertura também é valorizado ao justo valor na parte
correspondente ao risco que se está a cobrir, sendo as
respectivas variações registadas na demonstração de
resultados.

Instrumentos de cobertura de cash flows são
instrumentos financeiros derivados que cobrem o risco de
taxa de câmbio de compras ou vendas futuras de
determinados activos e também os cash flows associados
ao risco de taxa de juro. A parcela efectiva das variações
de justo valor das coberturas de cash flows é reconhecida
em capitais próprios na rubrica Ajustamentos de
conversão cambial e coberturas, enquanto a parte não
eficiente é imediatamente registada na demonstração de
resultados.

Instrumentos de cobertura de investimento líquido numa
entidade estrangeira são instrumentos financeiros
derivados de taxa de câmbio, que cobrem o risco
associado aos efeitos patrimoniais resultantes da
conversão das demonstrações financeiras das entidades
estrangeiras. As variações no justo valor destas operações
de cobertura são registadas na rubrica de Ajustamentos
de conversão cambial e coberturas nos capitais próprios,
até que o investimento objecto da cobertura seja vendido
ou liquidado.

Instrumentos detidos para negociação (trading) são
instrumentos financeiros derivados que, embora
contratados no âmbito da política de gestão de riscos do
Grupo não são enquadráveis em termos de contabilidade
de cobertura, quer porque não foram designados
formalmente para o efeito ou, simplesmente, porque não
são eficientes do ponto de vista da cobertura de acordo
com o estabelecido na IAS 39.
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A determinação do justo valor dos instrumentos
financeiros derivados tem por base avaliações efectuadas
por instituições financeiras.

Coberturas de cash-flow

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o Grupo tinha
contratados os seguintes instrumentos derivados de taxa
de juro:

Coberturas de investimentos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o Grupo tinha
contratados os seguintes instrumentos financeiros,
destinados a cobrir o efeito da variação de câmbio no
investimento nos Estados Unidos:

Derivados não qualificados como de cobertura
(negociação)

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o Grupo tinha ainda
contratado um derivado de taxa de juro com o objectivo de
efectuar a cobertura de cash flows associado ao
financiamento contraído pela Brisal, o qual naquela data,
não cumpria todos os requisitos para poder ser designado
contabilisticamente como instrumento de cobertura:
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2008 2007
Tipo de operação Maturidade Montante Justo Montante Justo 

subjacente valor subjacente Valor

Swap tx. juro Var./Fixa (USD) 21 de Dezembro de 2027 189 285 (62 441) 170 029 (3 320)

Swap tx. juro Var./Fixa 11 de Janeiro de 2032 44 725 (29 945) - -

Swap tx. juro Var./Fixa 11 de Janeiro de 2016 3 850 (6 104) - -

Swap tx. juro Var./Fixa 11 de Janeiro de 2032 44 725 (28 627) - -

282 585 (127 117) 170 029 (3 320)

Montante Justo valor

Tipo de operação Maturidade subjacente 2008 2007

Forward USD/Euro 18 de Janeiro de 2008 24 550 - 92

Forward USD/Euro 21 de Fevereiro de 2008 24 546 - 112

Forward USD/Euro 25 de Março de 2008 25 001 - 548

Forward USD/Euro 21 de Janeiro de 2009 28 499 2 609 -

Forward USD/Euro 20 de Fevereiro de 2009 28 373 2 483 -

Forward USD/Euro 20 de Março de 2009 18 965 101 -

Forward USD/Euro 22 de Abril de 2009 16 187 213 -

166 121 5 406 752

2008 2007
Tipo de operação Maturidade Montante Justo Montante Justo 

subjacente valor subjacente Valor

Swap tx. juro Var./Fixa 30 de Junho de 2010 262 726 (5 401) 250 077 3 610



Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, no âmbito da
gestão do risco de taxa de juro do seu passivo financeiro,
a Brisa tinha contratado diversos swaps em que recebe
taxa fixa e paga taxa de juro variável e inflação europeia,
como segue:

As variações no justo valor destes instrumentos de
negociação são registadas directamente nas
demonstrações de resultados dos períodos em que se
verificam.

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o justo valor dos
instrumentos financeiros derivados está apresentado nas
seguintes rubricas do balanço:
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Montante Justo valor

Tipo de operação Maturidade subjacente 2008 2007

Swap tx.fixa/tx. var. 26 de Setembro de 2008 45 000 - (8 473)

Swap tx.fixa/tx. var. 28 de Setembro de 2009 45 000 (6 886) (8 487)

Swap tx.fixa/tx. var. 26 de Setembro de 2008 30 000 - (5 636)

Swap tx.fixa/tx. var. 28 de Setembro de 2009 30 000 (5 495) (5 594)

Swap tx.fixa/inflação 26 de Setembro de 2008 25 000 - (4 017)

Swap tx.fixa/inflação 28 de Setembro de 2009 25 000 (5 206) (4 485)

Swap tx.fixa/inflação 26 de Setembro de 2008 20 000 - (3 178)

Swap tx.fixa/inflação 28 de Setembro de 2009 20 000 (4 182) (3 601)

Swap tx.fixa/inflação 15 de Dezembro de 2008 15 000 - (1 999)

Swap tx.fixa/inflação 15 de Dezembro de 2008 15 000 - (1 834)

Swap tx.fixa/inflação 15 de Dezembro de 2009 15 000 (2 438) (2 009)

Swap tx.fixa/inflação 15 de Dezembro de 2009 15 000 (2 380) (1 996)

300 000 (26 587) (51 309)

Outros activos correntes Outros activos não correntes
(Nota 22) (Nota 20)

2008 2007 2008 2007

Instrumentos de cobertura:

Coberturas de investimentos financeiros 5 406 752 - -

Instrumentos de negociação:

Instrumentos de taxa de juro - - - 3 610

5 406 752 - 3 610

Outros activos correntes Outros activos não correntes
(Nota 32) (Nota 31)

2008 2007 2008 2007

Instrumentos de cobertura:

Coberturas de cash-flow - - 127 117 3 320

Instrumentos de negociação:

Instrumentos de taxa de juro 26 587 25 136 5 401 26 173

26 587 25 136 132 518 29 493



No exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 e em
resultado da análise da inefectividade do Swap de taxa de
juro contratado na NWP, foi reconhecido em resultados
financeiros um proveito de 872 milhares de euros.

Foram utilizadas em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, as
seguintes taxas de câmbio para converter para Euros os
activos e passivos expressos em moeda estrangeira:

34. ACTIVOS E PASSIVOS 
CONTINGENTES

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o conjunto de
empresas englobadas na consolidação tinha prestado
garantias bancárias a terceiros, como segue:

(a) Este montante diz respeito a garantias bancárias
prestadas pela Brisa à AEDL, com vista a garantir o
cumprimento do Acordo de Subscrição e Realização de
capital desta.

(b) Este montante diz respeito a garantias bancárias
prestadas pela Brisa à Brisal, para garantir o
cumprimento do Acordo de Subscrição e Realização de
capital desta.

(c) Este montante diz respeito a garantias bancárias
prestadas pela Brisa, pela Brisal e pela AEDL a diversos
tribunais no âmbito de processos de expropriação de
imóveis.

No âmbito das empresas financiadas em Project Finance
(Brisal, AEDL, AEA, NWP) as participações dos accionistas
encontram-se dadas em penhor a favor das entidades
financiadoras.

35. RESPONSABILIDADES 
POR PENSÕES

Plano de benefício definido

A Brisa e algumas empresas participadas têm em vigor um
plano complementar de pensões de reforma, invalidez e
sobrevivência, através do qual os empregados, que
atinjam a idade de reforma ao serviço da Empresa e de
algumas das suas participadas e que tenham pelo menos
dez anos de antiguidade, bem como aqueles que com
pelo menos cinco anos de antiguidade fiquem na situação
de invalidez, têm direito a uma pensão de reforma
complementar à pensão garantida pela Segurança Social.

O benefício definido no plano de pensões corresponde a
7% da remuneração ilíquida à data da reforma, acrescido
de 0,5% por cada ano de trabalho após o décimo ano.
Também de acordo com o plano em vigor, o
complemento da pensão de reforma não poderá exceder
em 17% o valor da remuneração ilíquida à data de
reforma e o somatório desta pensão com a atribuída pela
Segurança Social também não poderá ultrapassar essa
remuneração ilíquida.

Este plano confere ainda, em determinadas condições, em
caso de morte do beneficiário, o direito a uma pensão
complementar de sobrevivência ao cônjuge sobrevivo, aos
filhos ou aos equiparados, que corresponderá a 50% da
pensão complementar de reforma que o beneficiário
estiver a receber.

As responsabilidades decorrentes do esquema supra
referido foram transferidas para um fundo de pensões
autónomo e são apuradas semestralmente com base em
estudos actuariais, elaborados por peritos independentes,
sendo o último disponível reportado a 31 de Dezembro de
2008.
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2008 2007

Real Brasileiro 3,23815 2,60859

Dólar Americano 1,3917 1,4721

Franco Suíço 1,4850 1,6547

2008 2007

Garantias prestadas:

AEDL (a) 315 959 -

Brisal (b) 19 319 56 694

EP - Estradas de Portugal (Base XX do 

Contrato de Concessão da BAE e Base

LXVIII do Contrato de Concessão da Brisal) 59 144 59 202

Garantias bancárias a favor de tribunais (c) 34 947 5 513

Outras garantias prestadas a terceiros 17 938 15 636

447 307 137 045



Os estudos actuariais reportados a 31 de Dezembro de
2008 e aos anos anteriores utilizaram a metodologia
denominada por Projected Unit Credit e assentaram nos
seguintes pressupostos e bases técnicas actuariais:

Adicionalmente, os pressupostos demográficos consi-
derados em 31 de Dezembro de 2008 e nos anos anteriores
foram os seguintes:

De acordo com os referidos estudos actuariais, os custos
com complementos de pensões de reforma nos exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2008 e anteriores são
como segue:

Decorrente da política adoptada pela Empresa (Nota
2.16), conforme permitido pela IAS 19, os ganhos e
perdas actuariais são registados directamente em reservas.

Em 31 de Dezembro de 2008 e nos anos anteriores, o
diferencial entre o valor actual das responsabilidades e o
valor de mercado dos activos do fundo era o seguinte:
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2008 2007 2006 2005

Taxa técnica de juro 5,50% 4,85% 4,5% 4,5%

Taxa anual de rendimento do fundo 5,50% 4,85% 6,0% 6,0%

Taxa anual de crescimento salarial 3,15% 3,0% 3,0% 3,0%

Taxa anual de crescimento de pensões 2,15% 0% 0% 0%

2008 2007 2006 2005

Tábuas de mortalidade TV 88/90 TV 88/90 TV 73/77 TV 73/77

Tábua de invalidez EKV80 EKV80 EKV80 EKV80

2008 2007 2006 2005

Custo com serviços correntes 352 253 214 1 712

Custo do financiamento 273 218 232 524

Ganhos e perdas actuariais 1 953 1 161 (529) (1 238)

Rendimento do fundo 1 017 (109) (342) (995)

3 595 1 523 (425) 3

2008 2007 2006 2005

Valor actual das responsabilidades projectadas 7 758 5 360 3 886 4 136

Valor de mercado do fundo (9 193) (10 390) (10 439) (10 263)

(1 435) (5 030) (6 553) (6 127)



A diferença entre o valor de mercado dos activos do
fundo e o valor actual das responsabilidades encontra-se
registado como activo não corrente ou como passivo não
corrente (Notas 20 e 31).

Os activos do fundo e a taxa de rendibilidade na data do
balanço podem ser detalhados como segue:

Plano de contribuição definida

Os administradores e directores têm o benefício de um
complemento de pensão de reforma de contribuição
definida, tendo a Empresa assumido o compromisso de
entregar a uma companhia de seguros 10% da respectiva
remuneração base anual. Nos exercícios findos em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007, o valor dos prémios
registados em custos com pessoal foi de 596 milhares de
euros e 521 milhares de euros, respectivamente.

36. PLANO DE INCENTIVOS

Em Assembleia-Geral realizada em 10 de Março de 2006,
foi conferida autorização ao Conselho de Administração
para proceder à criação de um novo plano de incentivos à
gestão mediante a aprovação de um regulamento de
aquisição de acções. Deste modo, foram definidas as
condições do novo Plano Geral de Incentivos e
Regulamento de Aquisição de Acções (“Plano”), nos
termos do qual os beneficiários puderam adquirir acções da
Brisa ao preço de mercado, com recurso a crédito bancário.

Decorrente do exercício da totalidade dos direitos de
aquisição de acções da Empresa, foram adquiridas pelos
beneficiários do Plano, durante o exercício findo em 31 de
Dezembro de 2006, 5 105 000 acções pelo valor de 40
789 milhares de euros, correspondente a um preço de
mercado de 7,99 Euros. Adicionalmente, decorrente do
alargamento do Plano, durante o exercício findo em 31 de
Dezembro de 2007 foram adquiridas 106 250 acções,
pelos respectivos beneficiários do Plano, pelo valor de 1
063 milhares de euros, correspondente a um preço de
mercado de 10 Euros por acção. No decorrer do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2008, o plano foi renovado
no que respeita à parcela que tem como beneficiários os
administradores, na sequência do vencimento do
anteriormente estabelecido. Nos termos deste novo
plano, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008
foram adquiridas 2 255 000 acções pelos respectivos
beneficiários, pelo valor de 21 300 milhares de euros,
correspondente a um preço de mercado entre 9,40 e 9,56
Euros por acção.

Nos actuais termos do Plano, as referidas acções não
podem ser transaccionadas enquanto não for confirmado
pela Empresa, decorrente de uma avaliação do desem-
penho, o direito de vender e de usufruir dos potenciais
ganhos, o que ocorrerá nos seguintes momentos:

• Administradores

- Na totalidade em Setembro de 2011

• Restantes colaboradores

- 20% em Abril de 2009
- 30% em Abril de 2010
- 50% em Abril de 2011

Nos termos da IAS 32 e da IFRS 2, adicionalmente ao
registo da venda das acções próprias acima referido, as
transacções associadas a este plano de incentivos
traduziram-se nos seguintes impactos nas demonstrações
financeiras em 31 de Dezembro de 2008:

- Reconhecimento de um passivo financeiro por
contrapartida de reservas, correspondente ao valor
presente da responsabilidade pela recompra das
acções. Em 31 de Dezembro de 2008, decorrente da
renovação do Plano e respectiva actualização
financeira, aquele passivo ascende a 45 836 milhares
de euros (Notas 31 e 32).

- Reconhecimento do benefício, que nos termos da IFRS 2
é entendido como sendo concedido aos colaboradores e
administradores, inerente à valorização das acções a
atribuir no futuro. O registo deste benefício, decorrente
da caracterização do plano como “benefício concedido
com base em acções e liquidado com instrumentos de
capital próprio” nos termos da IFRS 2, traduziu-se no
reconhecimento de um custo com o pessoal e de um
aumento no capital próprio. Este registo deverá repetir-
se ao longo do período que decorre até a confirmação
do direito de venda das acções pelos beneficiários, tendo
por base a mensuração do justo valor do benefício no
início do plano. No exercício findo em 31 de Dezembro
de 2008, o custo com o pessoal e correspondente
aumento do capital próprio ascendeu a 897 milhares de
euros.
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Taxa de rendibilidade Justo valor dos activos

2008 2007 2008 2007
Acções e outros instrumentos de capital próprio -31,1% -2,8% 1 962 2 846
Obrigações e outros instrumentos de passivo -7,9% 2,1% 5 131 5 571
Fundos imobiliários e Hedge Funds -14,0% 3,2% 1 377 1 601
Liquidez 723 372

9 193 10 390



37. GESTÃO DE RISCOS 
FINANCEIROS

Princípios Gerais

A Brisa, à semelhança da generalidade das empresas,
encontra-se exposta a um conjunto de riscos financeiros
que resultam da sua actividade. Merecem destaque: os
riscos de liquidez e de taxa de juro, decorrentes do passivo
financeiro; o risco de taxa de câmbio, resultante do
investimento na Companhia de Concessões Rodoviárias,
no Brasil, e na Northwest Parkway, nos Estados Unidos; e
o risco de crédito a que a empresa fica exposta,
designadamente na sequência da contratação de
operações de cobertura de risco e de aplicações
financeiras.

A Direcção Financeira da Brisa assegura a gestão
centralizada das operações de financiamento, das
aplicações dos excedentes de tesouraria, das transacções
cambiais assim como a gestão do risco de contraparte do
Grupo. Adicionalmente, é responsável pela identificação,
quantificação e pela proposta e implementação de
medidas de gestão/mitigação dos riscos financeiros a que
o Grupo se encontra exposto.

Todas as operações de gestão de risco financeiro,
nomeadamente as que envolvem a utilização de
instrumentos financeiros derivados são submetidas à
aprovação prévia do Administrador Financeiro ou da
Comissão Executiva.

De seguida analisam-se de forma mais detalhada os
principais riscos financeiros a que a empresa se encontra
exposta e as principais medidas implementadas no âmbito
da sua gestão.

Risco de taxa de juro

A política de gestão de risco de taxa de juro tem por
objectivo a minimização do custo da dívida sujeito à
manutenção de um nível baixo de volatilidade dos
encargos financeiros. No final de 2008, cerca de 53% do
passivo financeiro tinha taxa de juro fixa (fixa e fixa

revisível), o que, conjugado com a indexação de cerca de
3% à inflação e 2% à Euribor com cap, assegura uma
baixa sensibilidade dos custos financeiros às subidas das
taxas de juro. 42% da dívida total encontrava-se indexada
a taxa variável, o que permitiu à Brisa beneficiar da
descida de taxas de juro ocorrida no último trimestre do
ano, tendo ocorrido refixações de taxa em grande parte
da dívida variável do grupo durante este período.

Caso as taxas de juro de mercado tivessem sido superiores
em 1% durante os exercícios findos em 31 de Dezembro
de 2008 e 2007, os custos financeiros daqueles exercícios
teriam aumentado em, aproximadamente, 13 200
milhares de euros e 9 700 milhares de euros,
respectivamente.

No final de 2008, a Brisa tinha swaps contratados em que
recebe taxa de juro fixa e paga um rendimento variável
indexado à Inflação Europeia com um montante nominal
total de 75 milhões de Euros. A contratação destes
derivados foi efectuada com um duplo objectivo:
aumentar a correlação dos encargos financeiros com as
receitas operacionais, procurando assim baixar a
volatilidade do cash-flow operacional deduzido de
encargos financeiros e aumentar o grau de diversificação
do passivo financeiro da empresa. É provável que o nível
de indexação da dívida à inflação venha a ser
incrementado, nomeadamente se o crescente
desenvolvimento dos mercados financeiros vier a
proporcionar oportunidades de indexação à Inflação
Portuguesa (à qual as receitas da Brisa se encontram
indexadas) a custos competitivos.

Risco cambial

A exposição da Brisa a risco cambial resulta
essencialmente do investimento efectuado no Brasil na
CCR e, mais recentemente, nos Estados Unidos na NWP.
Estas exposições em termos contabilísticos materializam-
se na Brisa Internacional que detém de forma indirecta as
participações na CCR e na NWP.

Os activos e passivos monetários denominados em moeda
estrangeira, convertidos para Euros em 31 de Dezembro
de 2008 e 2007, são como segue:
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Activos Passivos

2008 2007 2008 2007

Dólares Americanos (USD) 13 586 17 562 1 931 2 845

Real Brasileiro (BRL) 27 573 10 232 435 926

Franco Suiço (CHF) - - 1 514 1 507

41 159 27 794 3 880 5 278



Adicionalmente, os activos e passivos não monetários
denominados em moeda estrangeira, convertidos para
Euros em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, são como
segue:

A gestão do risco cambial assenta numa permanente
quantificação e monitorização das exposições financeira e
contabilística relevantes. A exposição financeira consiste
no valor de mercado das participações e dos dividendos a
receber pela Brisa Internacional (que no caso da CCR
atingem montantes expressivos: BRL 112,5 milhões que
corresponderam a 41,9 milhões de Euros em 2008) e a
exposição contabilística resulta do valor contabilístico das
participações e da sua contribuição para os resultados
consolidados da Brisa.

No que diz respeito à exposição ao BRL, em termos de
política financeira, está definido e aprovado pela
Comissão Executiva um limite máximo para a
percentagem dos Capitais Próprios Consolidados cujo
valor pode estar exposto a flutuações com origem
cambial. A Direcção Financeira tem a incumbência de
contratar as coberturas necessárias para que o limite
aprovado não seja ultrapassado. Em 31 de Dezembro de
2008, o valor da exposição cambial ao BRL era inferior ao
limite aprovado e não existiam quaisquer coberturas de
risco cambial contratadas para esta moeda.

Em relação à exposição ao USD resultante do
investimento na NWP, na medida em que existe a
intenção de proceder à alienação de cerca de 50% da
participação inicialmente adquirida, foi decidido cobrir o
risco cambial da proporção do capital que a Brisa tenciona
vender. Estas coberturas foram implementadas na data de
aquisição da participação através da contratação de
forwards cambiais de curto prazo que, à medida que vão
vencendo, têm vindo a ser substituídos através da
contratação de instrumentos financeiros derivados da
mesma natureza.
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Activos Passivos

2008 2007 2008 2007

Dólares Americanos (USD) 429 790 381 197 292 981 214 243

Real Brasileiro (BRL) 172 006 208 543 4 347 3 948

Franco Suiço (CHF) - - 2 866 4 064

601 796 589 740 300 194 222 255



No quadro seguinte são evidenciados os impactos em
resultados e reservas que resultariam de uma valorização
de 10% do Dólar Americano, do Real Brasileiro e do
Franco Suíço (o impacto é simétrico pela desvalorização),
decorrente da exposição em 31 de Dezembro de 2008 e
2007 em termos dos activos e passivos indicados acima,
deduzido o impacto dos derivados de cobertura de risco
contratados:

No entender do Conselho de Administração a análise de
sensibilidade acima exposta, tendo por base a posição nas
datas indicadas, pode não ser representativa da exposição
ao risco de câmbio a que a Empresa se encontra sujeita ao
longo do exercício.

Risco de crédito

O risco de crédito está relacionado com os saldos a
receber de clientes e outros devedores. Apesar de
limitado, face às características da actividade principal
desenvolvida (concessões rodoviárias), este risco é
monitorizado numa base regular nos diversos negócios
com objectivo de:

- acompanhar a evolução do nível de saldos a receber;
- analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa

base regular.

O movimento nas perdas de imparidade das contas a
receber encontra-se divulgado na Nota 29.

Em 31 de Dezembro de 2008, é entendimento do
Conselho de Administração que as perdas por imparidade
estimadas em contas a receber se encontram
adequadamente relevadas nas demonstrações
financeiras.

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, as contas a receber
de terceiros incluem saldos vencidos conforme segue,
para as quais não foram registadas perdas por imparidade
por o Conselho de Administração considerar que as
mesmas são realizáveis: 

Risco de contraparte

As aplicações de excedentes financeiros e a generalidade
das operações com instrumentos financeiros derivados
expõem a empresa a risco de incumprimento das
contrapartes nessas operações. De forma a mitigar este
risco a Direcção Financeira controla permanentemente os
níveis de exposição a cada entidade e, em função dos
respectivos níveis de rating, estão definidos limites de
crédito para as contrapartes.

Os limites são revistos periodicamente e, na sequência da
crise de liquidez nos mercados financeiros vivida durante
o ano de 2008, a Direcção Financeira optou por tornar
ainda mais restritiva a sua exposição ao risco de
contraparte procedendo à redução, ou mesmo
eliminação, dos limites que estavam estabelecidos para as
instituições financeiras com um nível de solidez financeira
menos robusto.

Risco de liquidez

A política de financiamento e de gestão do risco de
liquidez é pautada pelos seguintes objectivos:

• Assegurar um calendário de vencimento de dívida
escalonado ao longo do tempo.

• Manter o endividamento de curto prazo inferior a 15%
do endividamento total.

• Continuar a alongar a maturidade média da dívida para
a tornar mais consistente com os activos de longo prazo
detidos pela Brisa.
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USD BRL CHF

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Resultados (825) (129) 4 798 4 537 (487) (575)

Reservas 7 330 3 599 12 301 16 080 - -

6 505 3 470 17 099 20 617 (487) (575)

2008 2007
Saldos vencidos
Até 90 dias 5 221 3 442
De 90 a 180 dias 1 227 14 471
De 180 a 360 dias 2 116 18 085
Mais de 360 dias 2 504 75 696

11 068 111 694



Enquadrada no cumprimento dos objectivos anteriores, a
Brisa procede a um acompanhamento atento dos
mercados de financiamento, seleccionando criteriosamente
as alternativas mais eficientes. Duas das mais importantes
operações de financiamento concretizadas recentemente
foram:

• No final de 2006, a colocação de uma emissão de
obrigações no montante de 600 000 milhares de
euros. Este empréstimo tem uma maturidade de 10
anos e uma taxa de juro fixa de 4,5%. Tratou-se da
primeira emissão efectuada por uma empresa privada
Portuguesa ao abrigo da nova legislação sobre valores
mobiliários representativos de dívida, introduzida pelo
Estado Português em 7 de Novembro de 2005 através
do Decreto-Lei 193/2005, com o objectivo de facilitar a
captação de financiamentos por empresas Portuguesas
junto de investidores não residentes. As obrigações
estão sujeitas a lei Portuguesa e foram admitidas à
cotação na Bolsa do Luxemburgo.

• Em Dezembro de 2007, foi concretizada uma operação
de titularização de créditos futuros no valor de 400 000
milhares de euros, ao abrigo do regime estabelecido no
Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, na
sequência da qual a Brisa cedeu uma carteira de créditos
correspondentes a taxas de portagem a cobrar nas
auto-estradas de que é concessionária (Nota 28). Esta
operação permitiu que, numa situação particularmente
difícil nos mercados de crédito internacionais (com o
mercado obrigacionista praticamente fechado para
novas emissões), a Brisa tenha conseguido refinanciar a
totalidade da dívida de curto prazo que tinha sido
contraída essencialmente para financiar o investimento
na concessão Northwest Parkway nos Estados Unidos
concluído em Novembro de 2007, para capitalizar a
Brisal e para finalizar a construção em curso da
concessão Brisa.

A gestão do risco de liquidez assume particular relevância
ao nível dos novos projectos em que a Brisa tem
participado nos últimos anos. Tanto na Brisal como na
concessão Northwest Parkway e, mais recentemente, na
Auto-estradas do Douro Litoral foram contratadas
operações de financiamento em regime de project
finance, normalmente com prazos muito longos e planos
de amortização escalonados ao longo do tempo por
forma a coincidirem com as projecções de libertação de
cash-flow das respectivas concessões.

A Brisa mantém um financiamento contratado junto do
Banco Europeu de Investimentos (Brisa XIV de 200
milhões de Euros), com 100 milhões de Euros actualmente
desembolsados. Este financiamento pode ainda ser
desembolsado gradualmente, assegurando
financiamento de longo prazo para grande parte do
investimento planeado nos próximos anos que, ao nível
da concessão Brisa, se restringe essencialmente a obras de
alargamento.

Para reforçar a flexibilidade financeira, no final de 2008 a
Brisa tinha contratados com o sistema bancário
programas para emissão de Papel Comercial no montante
total de 825 milhões de euros dos quais 150 milhões de
Euros com garantia de subscrição. Em 31 de Dezembro de
2008 o montante de linhas de curto prazo contratadas
com o sistema bancário ascendia a cerca de 400 milhões
de Euros.

A Brisa dispõe de um Euro Medium-Term Notes
programme (EMTN) de 2 000 000 milhares de euros dos
quais 900 000 milhares de euros estavam por utilizar em
31 de Dezembro de 2008.

A maturidade dos passivos financeiros em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007 é conforme segue:
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2008

Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos Mais de 3 anos Total
Empréstimos 474 539 199 337 195 051 2 945 192 3 814 119
Compensação por perdas de exploração 1 572 1 572 1 573 37 733 42 450
Receitas antecipadas de áreas de serviço 2 633 2 633 2 633 13 080 20 979
Plano de incentivos 4 912 7 344 12 203 21 377 45 836
Instrumentos derivados 26 587 - 5 401 127 116 159 104
Fornecedores 18 859 - - - 18 859
Fornecedores de imobilizado 24 300 214 220 2 150 26 884
Outros passivos 74 408 144 - 4 724 79 276

627 810 211 244 217 081 3 151 372 4 207 507

2007
Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos Mais de 3 anos Total

Empréstimos 261 634 198 228 189 068 2 671 806 3 320 736
Compensação por perdas de exploração 2 456 2 455 2 456 36 835 44 202
Receitas antecipadas de áreas de serviço 4 768 2 469 2 469 13 906 23 612
Plano de incentivos 18 686 4 939 7 940 11 777 43 342
Instrumentos derivados 25 137 26 173 - 3 320 54 630
Fornecedores 20 922 - - - 20 922
Fornecedores de imobilizado 68 368 411 201 2 354 71 334
Outros passivos 76 608 1 018 - 5 485 83 111

478 579 235 693 202 134 2 745 483 3 661 889



Project Finance

O Grupo Brisa tem como política concorrer a novas
concessões de infra-estruturas rodoviárias, quer
domésticas quer internacionais, integrada em consórcios.
Nos projectos de greenfield domésticos tem sido
privilegiada a parceria com empresas do sector de
construção, as quais assumem o risco de construção
inerente a esses projectos.

O project finance tem sido o esquema de financiamento
utilizado nesses projectos, com o objectivo claro de
separar em termos operacionais, financeiros e jurídicos a
actividade da Brisa, que decorre do contrato de concessão
original, da actividade inerente a estes novos projectos.

Para cada projecto é constituída uma empresa com uma
estrutura de financiamento própria e sem recurso por
parte dos credores a cash flows ou activos da Brisa (para
além das normais garantias de stand-by equity dadas ao
abrigo destes projectos e cujos montantes são conhecidos
à partida). Assim, o risco assumindo pela Brisa encontra-
se limitado ao montante dos Capitais Próprios alocados ao
projecto e às garantias acima mencionadas.

38. PARTES RELACIONADAS

As transacções e saldos entre a Brisa e as empresas do
grupo, que são partes relacionadas, foram eliminados no
processo de consolidação, não sendo alvo de divulgação
na presente nota.

Os saldos e transacções entre o Grupo e as empresas
associadas, relacionadas, controladas conjunta e
individualmente com poder de decisão estão detalhados
abaixo. Os termos e condições praticadas entre a Brisa e
estas partes relacionadas são substancialmente idênticos
aos que normalmente seriam contratados, aceites e
praticados entre entidades independentes em operações
comparáveis. 

Os saldos a receber em 31 de Dezembro de 2008 e 2007,
com empresas associadas, apresentam o seguinte
detalhe:

Adicionalmente, as transacções realizadas com empresas
associadas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de
2008 e 2007, foram como segue:
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Contas a receber

2008 2007

Geira 357 -

SICIT 259 -

Controlauto Açores 73 47

Asterion 37 -

Street Park 7 7

733 54

Proveitos
operacionais

2008 2007

TIIC 3 000 -

SICIT 1 521 -

SICAR 1 001 -

Geira 247 -

Street Park 134 97

Controlauto Açores 61 39

Asterion 37 -

Movenience, B.V. 3 -

6 004 136



Os principais saldos a receber e a pagar em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007, com entidades relacionadas,
apresentam o seguinte detalhe:

Adicionalmente, as principais transacções realizadas com
entidades relacionadas nos exercícios findos em 31 de
Dezembro de 2008 e 2007, foram como segue:

(a) Inclui transacções com a José de Mello, SGPS, S.A. e
com as empresas por si controladas.

As remunerações dos membros dos órgãos sociais das
empresas do Grupo nos exercícios findos em 31 de Dezem-
bro de 2008 e 2007, pode ser apresentada como segue:

As remunerações das pessoas chave de gestão do Grupo
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007,
podem ser apresentadas como segue:
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Contas a receber Contas a pagar

2008 2007 2008 2007

Grupo Efacec 127 497 4 993 2 472

M Dados - Sistemas de Informação, S.A. - - 87 (28)

Sagies - Sociedade de Análise e Gestão de Instalações e Equipamentos Sociais, S.A. - - 32 96

EID - Emp. Prod. Desenv. Elect. S.A. 2 - 8 -

129 497 5 120 2 540

Activos Proveitos Custos
fixos tangíveis operacionais operacionais

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Grupo Efacec 913 1 479 393 393 13 287 12 381

M Dados - Sistemas de Informação, S.A. (3) 38 - - 316 221

Sagies - Sociedade de Análise e Gestão de instalações

e Equipamentos Sociais, S.A. - - - - 227 293

José de Mello, SGPS, S.A. (a) - - 5 63 4 -

910 1 517 398 456 13 834 12 895

2008 2007

Administradores executivos:

Remuneração fixa 3 434 3 880

Remuneração variável 2 004 1 645

Benefícios definidos 330 332

Administradores não executivos:

Remuneração fixa 608 469

6 376 6 326

2008 2007

Pessoas chave de gestão:

Remuneração fixa 6 498 6 152

Remuneração variável 1 502 1 054

Benefícios definidos 230 243

8 230 7 449



39. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em Janeiro de 2009 foi acordada a alienação das
participações na KTS e na BAEG, pelo montante de 4 235
milhares de Euros, das quais se estimam menos-valias de
235 milhares de Euros.

Em 23 de Janeiro de 2009, a Brisa foi formalmente
informada da adjudicação da subconcessão Baixo Tejo a
um agrupamento no qual possui participação directa de
30%. A subconcessão Baixo Tejo situa-se na área
metropolitana de Lisboa e compreende um total de 68
km, dos quais 17 km com portagens, sendo outorgada
por um período de 30 anos. Nos termos da proposta
apresentada, o investimento esperado do consórcio é de
278 000 milhares de Euros estando o financiamento
assegurado por um consórcio bancário. O montante de
equity comprometido pela Brisa neste projecto é até ao
máximo de 19 500 milhares de Euros.

Em 26 de Fevereiro de 2009 foi assinado o contrato de
subconcessão das Auto-Estradas do Litoral Oeste por 30
anos na qual a Brisa tem uma participação de 15%. Esta
subconcessão situa-se na zona de Leiria, com uma
extensão total de 112 km, a que corresponde um
investimento esperado de 459 000 milhares de Euros
estando o financiamento assegurado por um consórcio
bancário. O montante de equity comprometido pela Brisa
é até ao máximo de 15 050 milhares de Euros.

40. APROVAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
Dezembro de 2008 foram aprovadas pelo Conselho de
Administração em 27 de Fevereiro de 2009. Contudo as
mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela
Assembleia-Geral de Accionistas, nos termos da legislação
comercial em vigor em Portugal.

S. Domingos de Rana, 27 de Fevereiro de 2009

O Técnico Oficial de Contas nº 62018
João Rodrigues

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Vasco Maria Guimarães José de Mello
João Pedro Stilwell Rocha e Melo
João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho
João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento
António José Lopes Nunes de Sousa
António José Fernandes de Sousa
António do Pranto Nogueira Leite
Salvador Alemany Más
Martin Wolfgang Johannes Rey
Luís Manuel de Carvalho Telles de Abreu
João Vieira de Almeida
Pedro Jorge Bordalo Silva
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1. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias
aplicáveis, o Conselho Fiscal emite o presente relatório e
parecer sobre o relatório de gestão e restantes
documentos de prestação de contas consolidadas da Brisa
- Auto-Estradas de Portugal, SA, apresentados pelo
Conselho de Administração, relativamente ao exercício de
2008.

2. O Conselho Fiscal, ao longo do exercício em análise,
acompanhou a gestão da empresa e a evolução dos seus
negócios, tendo efectuado reuniões com regularidade,
nas quais, em regra, contou com a presença do
Administrador com o pelouro financeiro, com o Secretário
da sociedade e com o Revisor Oficial de Contas, entidades
com as quais manteve a mais profícua colaboração.
Participou ainda da reunião do Conselho de
Administração que aprovou o relatório de gestão e teve
acesso às actas das reuniões deste órgão, bem como a
toda a documentação considerada necessária, quer da
empresa-mãe, quer das sociedades dependentes, não
tendo no decurso destas e de outras diligências tomado
conhecimento de qualquer situação que viole as
disposições legais e estatutárias.

3. O Conselho Fiscal, com a periodicidade considerada
aconselhável, exercitou as competências formuladas no
art. 420º do Código das Sociedades Comerciais, tendo
designadamente apreciado as políticas contabilísticas e os
critérios valorimétricos utilizados na elaboração da
informação financeira, os quais considera adequados e
acompanhado a implementação do sistema de gestão de
riscos, o desenvolvimento das acções de auditoria interna
e a eficácia do sistema de controlo interno.

4. O Conselho Fiscal verificou o cumprimento do contrato
de concessão, em particular no que se refere às bases de
natureza financeira, tendo emitido em 2008 os pareceres
previstos na base XI sobre os movimentos registados na
conta corrente com o Estado, relativos às
comparticipações financeiras deste no custo de
construção das auto-estradas.

5. O Conselho Fiscal considera que o relatório do
Conselho de Administração e as demonstrações
financeiras consolidadas referentes ao exercício findo em
31 de Dezembro de 2008 (balanço consolidado,
demonstração dos resultados consolidados e das
alterações no capital próprio, demonstração consolidada
dos fluxos de caixa e o anexo às demonstrações
financeiras consolidadas), são adequados à compreensão
da situação patrimonial do universo de consolidação no
fim do exercício e à forma como se formaram os
resultados e se desenrolou a actividade. A informação
financeira atrás referida está suportada por registos
contabilísticos e documentos apropriados e foi
adequadamente preparada.

6. O Conselho Fiscal apreciou a certificação legal das
contas consolidadas, emitida nos termos da legislação em
vigor pelo Revisor Oficial de Contas, a qual mereceu o seu
acordo; analisou o relatório anual da fiscalização
efectuada por ele elaborado; e tomou conhecimento da
forma como se desenvolveu a revisão legal da prestação
das contas, a qual, segundo o seu juízo, foi realizada com
total independência. 

7. O Conselho Fiscal apreciou a actividade desenvolvida
pelo Auditor Externo, tendo considerada adequada a
metodologia adoptada e tomou conhecimento das
principais conclusões do trabalho realizado, as quais
foram objecto de análise conjunta e são conformes,
globalmente, com a sua própria percepção sobre a
matéria.

8. O Conselho Fiscal manifesta o seu apreço pela
colaboração recebida do Conselho de Administração, do
Revisor Oficial de Contas, do Auditor Externo e dos
Serviços, em geral.

Parecer

Em consequência do acima referido, o Conselho Fiscal é
de parecer que estão reunidas as condições para que a
Assembleia-Geral da Brisa - Auto-Estradas de Portugal,
SA, aprove o relatório de gestão e as contas consolidadas
do exercício de 2008.

Declaração do Conselho Fiscal

Por solicitação expressa da CMVM os membros do
Conselho Fiscal declaram que, tanto quanto é do seu
conhecimento, a informação contida no Relatório de
Gestão, Balanço e Contas consolidado referente ao
exercício de 2008, foi elaborada em conformidade com as
normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem
verdadeira e apropriada do activo e do passivo da
Empresa, da situação financeira e dos seus resultados e
das empresas incluídas no seu perímetro da consolidação,
expõe fielmente a evolução dos negócios, do
desempenho e da posição da empresa e das empresas
incluídas no perímetro de consolidação, contém uma
descrição dos principais riscos e incertezas com que se
defrontam.

São Domingos de Rana, 27 de Fevereiro de 2009

O CONSELHO FISCAL

Francisco Xavier Alves (Presidente)
Tirso Olazábal Cavero (Vogal)
Joaquim Patrício da Silva (Vogal)

• Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre os documentos
de prestação de contas consolidadas
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Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras consolidadas
da BRISA - Auto-Estradas de Portugal, S.A., as quais
compreendem o Balanço consolidado em 31 de Dezembro
de 2008 (que evidencia um total de 5.593.808 milhares de
euros e um total de capital próprio de 1.372.699 milhares
de euros, incluindo um resultado líquido de 151.832
milhares de euros), as demonstrações consolidadas dos
resultados e das alterações no capital próprio e a
demonstração consolidada dos fluxos de caixa do exercício
findo naquela data e o Anexo às demonstrações
financeiras consolidadas.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a
preparação de demonstrações financeiras consolidadas
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a
posição financeira do conjunto das empresas incluídas na
consolidação, o resultado consolidado das suas operações,
as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa
consolidados, bem como a adopção de políticas e critérios
contabilísticos adequados e a manutenção de sistemas de
controlo interno apropriados.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma
opinião profissional e independente, baseada no nosso
exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo
com as Normas Técnicas e as Directrizes de
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se as demonstrações financeiras
consolidadas estão isentas de distorções materialmente
relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação de as demonstrações financeiras das
empresas incluídas na consolidação terem sido
apropriadamente examinadas e, para os casos
significativos em que não tenham sido, a verificação,
numa base de amostragem, do suporte das quantias e
divulgações nelas constantes e a avaliação das
estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo
Conselho de Administração, utilizadas na sua
preparação; 

- a verificação das operações de consolidação e da
aplicação do método de equivalência patrimonial;

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas
contabilísticas adoptadas, a sua aplicação uniforme e a
sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;

- a verificação da aplicabilidade do princípio da
continuidade; e

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a
apresentação das demonstrações financeiras
consolidadas.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da
concordância da informação financeira constante do
relatório consolidado de gestão com as demonstrações
financeiras consolidadas.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma
base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Opinião 

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações
financeiras consolidadas apresentam de forma verdadeira
e apropriada, em todos os aspectos materialmente
relevantes, a posição financeira consolidada da BRISA -
Auto-Estradas de Portugal S.A. em 31 de Dezembro de
2008, o resultado consolidado das suas operações, as
alterações no capital próprio e os fluxos consolidados de
caixa no exercício findo naquela data, em conformidade
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro
(IAS/IFRS) adoptadas pela União Europeia.

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2009

ALVES DA CUNHA, A. DIAS & ASSOCIADOS
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

representada por José Duarte Assunção Dias

• Certificação Legal das Contas
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Introdução

1. Para os efeitos do artigo 245º do Código dos Valores
Mobiliários, apresentamos o nosso Relatório de
Auditoria sobre a informação financeira consolidada
contida no relatório de gestão e as demonstrações
financeiras consolidadas anexas do exercício findo em
31 de Dezembro de 2008 da Brisa – Auto-Estradas de
Portugal, S.A. (“Empresa”), as quais compreendem o
balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2008, que
evidencia um total de 5.593.808 milhares de Euros e
capitais próprios de 1.372.699 milhares de Euros,
incluindo um resultado líquido de 151.832 milhares de
Euros, as demonstrações consolidadas dos resultados,
dos fluxos de caixa e das alterações no capital próprio
do exercício findo naquela data e o correspondente
anexo.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho de
Administração: (i) a preparação de demonstrações
financeiras consolidadas que apresentem de forma
verdadeira e apropriada a posição financeira do
conjunto das empresas incluídas na consolidação, o
resultado consolidado das suas operações e os seus
fluxos consolidados de caixa; (ii) que a informação
financeira histórica seja preparada de acordo com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro tal como
adoptadas na União Europeia (IAS/IFRS) e que seja
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita,
conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários;
(iii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos
adequados e a manutenção de sistemas de controlo
interno apropriados; (iv) a informação de qualquer facto
relevante que tenha influenciado a actividade do
conjunto das empresas incluídas na consolidação, a sua
posição financeira ou os seus resultados.

3. A nossa responsabilidade consiste em examinar a
informação financeira contida nos documentos de
prestação de contas acima referidos, incluindo a
verificação se, para os aspectos materialmente
relevantes, é completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos
Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório
profissional e independente baseado no nosso exame.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo
com as Normas Técnicas e as Directrizes de
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas, as quais exigem que este seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de
segurança aceitável sobre se as demonstrações
financeiras consolidadas estão isentas de distorções
materialmente relevantes. Este exame incluiu a
verificação, numa base de amostragem, do suporte das
quantias e informações divulgadas nas demonstrações
financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em
juízos e critérios definidos pelo Conselho de
Administração, utilizadas na sua preparação. Este
exame incluiu, igualmente, a verificação das operações
de consolidação e de terem sido apropriadamente
examinadas as demonstrações financeiras das empresas
incluídas na consolidação, a apreciação sobre se são
adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, a sua
aplicação uniforme e a sua divulgação, tendo em conta
as circunstâncias, a verificação da aplicabilidade do
princípio da continuidade das operações, a apreciação
sobre se é adequada, em termos globais, a
apresentação das demonstrações financeiras
consolidadas, e a apreciação, para os aspectos
materialmente relevantes, se a informação financeira é
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. O
nosso exame abrangeu também a verificação da
concordância da informação financeira consolidada
constante do relatório de gestão com os restantes
documentos de prestação de contas consolidadas.
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma
base aceitável para a expressão da nossa opinião.

• Relatório de Auditoria Contas Consolidadas



Opinião

5. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
consolidadas referidas no parágrafo 1 acima,
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em
todos os aspectos materialmente relevantes, a posição
financeira consolidada da Brisa – Auto-Estradas de
Portugal, S.A. em 31 de Dezembro de 2008, o resultado
consolidado das suas operações e os seus fluxos
consolidados de caixa no exercício findo naquela data,
em conformidade com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro tal como adoptadas na União
Europeia e a informação nelas constante é, nos termos
das definições incluídas nas directrizes mencionadas no
parágrafo 4 acima, completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e lícita.

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2009

DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A.
Representada por João Luís Falua Costa da Silva
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• Concessão Brisa

12. estatísticas de tráfego

A1. AUTO-ESTRADA DO NORTE

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Alverca (A1/A9) -V. Franca de Xira II 1,8 1,8 72 087 69 243 -3,7% -3,9%

V. Franca de Xira II -V. Franca de Xira I 1,1 1,0 76 289 72 786 -4,3% -4,6%

V. Franca de Xira I-A1/A10 1,1 1,1 61 503 58 563 -4,5% -4,8%

A1/A10-Carregado 0,2 0,2 69 425 67 202 -2,9% -3,2%

Carregado-Aveiras de Cima 2,8 2,8 49 782 48 268 -2,8% -3,0%

Aveiras de Cima-Cartaxo 1,6 1,5 39 219 37 432 -4,3% -4,6%

Cartaxo-Santarém 1,1 1,1 39 335 37 976 -3,2% -3,5%

Santarém-A1/A15 0,2 0,2 43 438 41 565 -4,1% -4,3%

A1/A15-Torres Novas (A1/A23) 4,0 3,9 40 841 39 171 -3,8% -4,1%

Torres Novas (A1/A23)-Fátima 2,2 2,1 29 278 27 475 -5,9% -6,2%

Fátima-Leiria 1,7 1,6 29 910 27 987 -6,2% -6,4%

Leiria-Pombal 2,7 2,4 31 374 27 744 -11,3% -11,6%

Pombal-Condeixa 3,3 2,9 32 451 28 921 -10,6% -10,9%

Condeixa-Coimbra Sul 1,0 0,9 37 128 32 270 -12,8% -13,1%

Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) 1,0 0,9 32 579 28 767 -11,5% -11,7%

Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada 1,4 1,2 32 052 28 517 -10,8% -11,0%

Mealhada-Aveiro Sul 2,7 2,4 31 063 27 644 -10,8% -11,0%

Aveiro Sul-Albergaria (A1/IP5) 1,5 1,3 27 331 24 482 -10,2% -10,4%

Albergaria (A1/IP5)-Estarreja 1,9 1,9 50 343 48 912 -2,6% -2,8%

Estarreja-Feira 1,7 1,6 27 456 25 540 -6,7% -7,0%

Feira-Espinho (IC24) 1,2 1,1 32 990 31 327 -4,8% -5,0%

Espinho (IC24)-Carvalhos 1,0 0,9 35 672 34 066 -4,2% -4,5%

A1 37,3 34,8 36 762 34 198 -6,7% -7,0%

(a) Circulação em 108 veic.km
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A2/IP1 - AUTO-ESTRADA DO SUL

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Fogueteiro-Coina 1,7 1,7 51 949 51 303 -1,0% -1,2%

Coina-Palmela 1,5 1,5 35 205 34 905 -0,6% -0,9%

Palmela-A2/A12 0,3 0,3 35 881 35 477 -0,9% -1,1%

A2/A12-Marateca 1,6 1,6 25 967 25 270 -2,4% -2,7%

Marateca-A2/A6/A13 0,2 0,2 23 669 23 039 -2,4% -2,7%

A2/A6/A13-Alcácer do Sal 1,7 1,7 19 191 18 976 -0,8% -1,1%

Alcácer do Sal-Grândola Norte 1,4 1,4 17 301 16 902 -2,0% -2,3%

Grândola Norte-Grândola Sul 0,8 0,7 13 609 13 217 -2,6% -2,9%

Grândola Sul-Aljustrel 1,2 1,2 10 781 10 440 -2,9% -3,2%

Aljustrel-Castro Verde 1,0 1,0 10 562 10 289 -2,3% -2,6%

Castro Verde-Almodôvar 0,7 0,7 11 690 11 362 -2,5% -2,8%

Almodôvar-S.B. Messines 1,4 1,4 11 877 11 574 -2,3% -2,6%

S.B. Messines-Paderne (A22) 0,5 0,5 11 681 11 396 -2,2% -2,4%

A2 14,1 13,9 17 202 16 842 -1,8% -2,1%

(a) Circulação em 108 veic.km

A3/IP1 - AUTO-ESTRADA PORTO-VALENÇA

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Maia-Santo Tirso 2,4 2,3 51 164 49 484 -3,0% -3,3%

Santo Tirso-Famalicão 0,9 0,8 44 554 42 821 -3,6% -3,9%

Famalicão-Cruz 0,7 0,7 22 665 21 726 -3,9% -4,1%

Cruz-Braga Sul 0,5 0,5 19 337 18 543 -3,8% -4,1%

Braga Sul-Braga Poente 0,1 0,1 8 239 7 587 -7,7% -7,9%

Braga Poente-EN 201 0,6 0,5 7 786 7 180 -7,5% -7,8%

EN201-Ponte de Lima Sul 0,3 0,3 8 801 8 221 -6,3% -6,6%

Ponte de Lima Sul-Ponte de Lima Norte 0,0 0,0 11 691 10 933 -6,2% -6,5%

Ponte de Lima Norte-EN 303 0,7 0,6 9 061 8 205 -9,2% -9,5%

EN 303-Valença 0,3 0,2 8 808 8 005 -8,9% -9,1%

Braga Sul-Celeirós 0,1 0,1 15 332 15 184 -0,7% -1,0%

A3 6,6 6,3 18 098 17 190 -4,8% -5,0%

(a) Circulação em 108 veic.km
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A4/IP4 - AUTO-ESTRADA PORTO-AMARANTE

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Ermesinde-Valongo 0,6 0,6 41 370 39 632 -3,9% -4,2%

Valongo-Campo 0,7 0,7 39 100 36 960 -5,2% -5,5%

Campo-Baltar 0,7 0,7 31 086 29 116 -6,1% -6,3%

Baltar-Paredes 0,6 0,5 26 884 24 874 -7,2% -7,5%

Paredes-Guilhufe 0,2 0,2 23 561 21 602 -8,1% -8,3%

Guilhufe-Penafiel 0,2 0,2 23 066 21 038 -8,5% -8,8%

Penafiel-Castelões (A4/IP9) 0,6 0,5 20 628 18 748 -8,9% -9,1%

Castelões (A4/IP9)-Amarante Poente 0,8 0,8 15 879 15 245 -3,7% -4,0%

A4 4,5 4,2 25 387 23 823 -5,9% -6,2%

(a) Circulação em 108 veic.km

A6/IP7 - AUTO-ESTRADA MARATECA (A2)-CAIA

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

EA2/A6/A13-Vendas Novas 0,7 0,6 9 435 9 075 -3,6% -3,8%

Vendas Novas-Montemor-o-Novo Poente 0,6 0,6 8 811 8 446 -3,9% -4,1%

Montemor-o-Novo Poente-Montemor-o-Novo Nascente 0,2 0,2 8 101 7 764 -3,9% -4,2%

Montemor-o-Novo Nascente-Évora Poente 0,4 0,4 7 141 6 838 -4,0% -4,2%

Évora Poente-Évora Nascente 0,2 0,2 3 436 3 249 -5,2% -5,4%

Évora Nascente-Estremoz 0,5 0,4 4 194 3 992 -4,6% -4,8%

Estremoz-Borba 0,1 0,1 3 196 3 037 -4,7% -5,0%

Borba-Elvas Poente 0,3 0,2 3 231 3 030 -6,0% -6,2%

A6 2,9 2,8 5 703 5 446 -4,2% -4,5%

(a) Circulação em 108 veic.km

A5/IC15 - AUTO-ESTRADA DA COSTA DO ESTORIL

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Estádio Nacional-Oeiras 1,7 1,6 129 730 126 535 -2,2% -2,5%

Oeiras-Carcavelos 1,0 1,0 84 472 83 171 -1,3% -1,5%

Carcavelos-Estoril 1,0 0,9 56 226 55 015 -1,9% -2,2%

Estoril-Alcabideche 0,4 0,4 37 066 40 333 9,1% 8,8%

Alcabideche-Alvide 0,1 0,1 22 221 23 417 5,7% 5,4%

Alvide-Cascais 0,1 0,1 18 487 20 663 12,1% 11,8%

A5 4,2 4,2 68 771 68 341 -0,4% -0,6%

(a) Circulação em 108 veic.km



1412008
relatório e contas

A9/IC18 - CREL - CIRCULAR REGIONAL EXTERIOR DE LISBOA

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Estádio Nacional (A5/A9)-Queluz 0,5 0,5 40 646 37 982 -6,3% -6,6%

Queluz-Radial Pontinha 1,0 0,9 43 892 41 419 -5,4% -5,6%

Radial Pontinha-Radial Odivelas 0,7 0,7 28 839 27 318 -5,1% -5,3%

Radial Odivelas-A8/A9 0,4 0,4 28 956 28 518 -1,3% -1,5%

A8/A9-Bucelas (Zambujal) 0,3 0,3 25 561 24 169 -5,2% -5,4%

Bucelas (Zambujal)-A9/A10 0,5 0,5 16 768 15 650 -6,4% -6,7%

A9/A10-Alverca 0,1 0,1 11 281 9 825 -12,6% -12,9%

A9 3,5 3,3 27 876 26 302 -5,4% -5,6%

(a) Circulação em 108 veic.km

A12/IC3 - AUTO-ESTRADA SETÚBAL-MONTIJO

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Montijo-Pinhal Novo 0,7 0,7 20 445 20 227 -0,8% -1,1%

Pinhal Novo-A2/A12 0,7 0,7 19 823 19 553 -1,1% -1,4%

A2/A12-Setúbal 0,6 0,6 30 959 31 103 0,7% 0,5%

A12 2,0 2,0 22 462 22 302 -0,4% -0,7%

(a) Circulação em 108 veic.km

A10/IC2 - AUTO-ESTRADA BUCELAS (CREL)-CARREGADO-IC3

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

EA9/A10-Arruda dos Vinhos 0,3 0,3 11 278 12 174 8,2% 7,9%

Arruda dos Vinhos-Carregado (A1/A10) 0,3 0,3 7 751 8 513 10,1% 9,8%

Carregado (A1/A10)-Benavente (2) 0,1 0,3 5 793 5 557 98,4% -4,1%

Benavente-A10/A13 0,0 0,1 1 470 2 259 54,0% 53,6%

A10 Rede Homóloga 0,6 0,7 6 876 7 682 12,0% 11,7%

A10 Rede Total 0,8 1,0 28,3%

(a) Circulação em 108 veic.km

(2) Os dados de 2007 referem-se aos últimos 177 dias do ano
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A14/IP3 - AUTO-ESTRADA FIGUEIRA DA FOZ-COIMBRA (NORTE)

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Santa Eulália-Montemor-o-Velho 0,1 0,1 5 016 4 722 -5,6% -5,9%

Montemor-o-Velho-EN 335 0,2 0,1 5 342 4 952 -7,0% -7,3%

EN 335-Ançã 0,2 0,2 5 538 5 108 -7,5% -7,8%

Ançã-Coimbra Norte (A1/A14) 0,1 0,1 8 409 8 034 -4,2% -4,5%

A14 0,6 0,5 5 857 5 473 -6,3% -6,6%

(a) Circulação em 108 veic.km

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Brisa - Rede Homóloga 77,8 74,1 21 393 20 335 -4,7% -4,9%

Brisa - Rede Total 77,9 74,4 -4,5%

(a) Circulação em 108 veic.km

A13/IC3/IC11 - AUTO-ESTRADA ALMEIRIM-MARATECA

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Almeirim-Salvaterra Magos 0,5 0,4 4 939 4 568 -7,3% -7,5%

Salvaterra Magos-A10/A13 0,2 0,2 4 846 4 573 -5,4% -5,6%

A10/A13-Sto. Estevão 0,2 0,2 5 394 5 792 7,7% 7,4%

Sto. Estevão-Pegões 0,4 0,4 5 393 5 583 3,8% 3,5%

Pegões-Marateca (A2/A6/A13) 0,2 0,2 5 315 5 510 3,9% 3,7%

A13 1,5 1,5 5 147 5 109 -0,5% -0,7%

(a) Circulação em 108 veic.km
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• Concessão Auto-estradas do Atlântico

A15/IP6 - AUTO-ESTRADA CALDAS DA RAÍNHA-SANTARÉM

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO 76

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Arnoia - A dos Negros (Pagante) 0,1 0,1 4 546 4 390 -3,2% -3,4%

A dos Negros - A dos Francos 0,2 0,2 5 637 5 463 -2,8% -3,1%

A dos Francos - Rio Maior Oeste 0,1 0,1 4 585 4 533 -0,9% -1,1%

Rio Maior Oeste - Rio Maior Este 0,1 0,1 4 482 4 341 -2,9% -3,1%

Rio Maior Este - Malaqueijo 0,2 0,2 6 118 5 839 -4,3% -4,6%

Malaqueijo - Nó A1/A15 0,2 0,2 6 107 5 834 -4,2% -4,5%

A15 0,8 0,8 5 497 5 299 -3,3% -3,6%

(a) Circulação em 108 veic.km

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Atlântico 8,6 8,7 16 301 16 421 1,0% 0,7%

(a) Circulação em 108 veic.km

A8/IC1 - AUTO-ESTRADA DO OESTE

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 2007 2008 CIRCULAÇÃO TMDA

Loures - CREL 0,3 0,3 47 145 45 825 -2,5% -2,8%

CREL - Lousa 1,6 1,6 55 392 55 231 0,0% -0,3%

Lousa - Malveira 0,4 0,4 50 660 50 667 0,3% 0,0%

Malveira - Enxara 0,8 0,8 28 752 28 682 0,0% -0,2%

Enxara - Torres Vedras Sul 0,9 0,9 27 219 27 252 0,4% 0,1%

Torres Vedras Sul - Torres Vedras Norte (pagante) 0,5 0,5 22 021 21 372 4,1% -2,9%

Torres Vedras Norte - Ramalhal 0,2 0,2 23 097 23 467 1,9% 1,6%

Ramalhal - Campelos 0,6 0,6 17 025 17 507 3,1% 2,8%

Campelos - Bombarral 0,5 0,5 16 494 16 999 3,3% 3,1%

Zona Industrial - Tornada (Pagante) 0,1 0,1 10 331 11 111 -4,2% 7,6%

Tornada - Alfeizerão 0,3 0,3 12 016 12 520 4,5% 4,2%

Alfeizerão - Valado de Frades 0,5 0,6 11 923 12 443 4,6% 4,4%

Valado de Frades - Pataias 0,3 0,3 11 901 12 562 5,8% 5,6%

Pataias - Marinha Grande Sul 0,4 0,4 11 508 12 239 6,6% 6,4%

Marinha Grande Sul - A17 0,1 0,1 11 095 12 124 9,6% 9,3%

Marinha Grande Sul - Marinha Grande Este 0,0 0,0 8 942 7 175 -19,5% -19,8%

A17 - Marinha Grande Este 0,0 0,0 9 328 8 020 -13,8% -14,0%

Marinha Grande Este - Leiria Sul 0,1 0,1 7 776 6 452 -16,8% -17,0%

A8 7,8 7,9 20 488 20 730 1,5% 1,2%

(a) Circulação em 108 veic.km
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• Concessão Brisal

12. estatísticas de tráfego

A17/IC1 - AUTO-ESTRADA MARINHA GRANDE (A8) - MIRA

CIRCULAÇÃO (A) TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2006 2007 2006 2007 CIRCULAÇÃO TMDA

Marinha Grande - Leiria (Norte) 0,1 0,2 4 360 5 787 129,1% 32,7%

Leiria (Norte) - Monte Real 0,0 0,1 4 997 6 919 139,0% 38,5%

Monte Real - Monte Redondo 0,1 0,1 4 737 6 778 147,0% 43,1%

Monte Redondo - Guia 0,1 0,2 4 525 6 620 152,6% 46,3%

Guia - Louriçal (IC8) 0,1 0,1 4 263 6 417 159,8% 50,5%

Louriçal (IC8) / Marinha das Ondas 0,1 6 846

Marinha das Ondas / A14 0,3 6 756

A14 / Quiaios 0,1 5 918

Quiaios / Tocha 0,2 6 778

Tocha / Mira 0,2 6 926

Mira / Mira PV 0,1 7 305

A17 - Rede de 2007 0,3 0,8 4 528 6 387 143,5% 41,1%

A17 - Rede Total 0,3 1,7 4 528 6 073 442,0% 34,1%

(a) Circulação em 108 veic.km
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• Concessão Northwest parkway

NORTHWEST PARKWAY

TMDA VARIAÇÃO

SUBLANÇO 2007 2008 TMDA

Sheridan 887 938 5,8%

Mainline Plaza 9 056 8 656 -4,4%

Dillon 2 540 2 527 -0,5%

Northwest parkway 12 483 12 121 -2,9%


