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COMUNICADO 

Fitch e Moody’s mantêm rating de longo prazo da BCR em “A-” e “Baa2”, respetivamente, e 

Moody’s revê o Outlook para “Estável” 

BCR comunicou ao IMT a ocorrência de um caso de força maior em virtude da pandemia COVID-19 

 

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 17º do Regulamento (UE) nº 596/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, e do artigo 248º do Código de Valores Mobiliários, a Brisa – Concessão 

Rodoviária, S.A. (“BCR”) informa que, depois de analisarem os potenciais impactos da pandemia 

COVID-19, as agências Fitch Ratings (“Fitch”) e Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) 

mantiveram inalteradas as notações de rating de longo prazo da BCR em “A-” e “Baa2”, 

respetivamente. 

A Fitch manteve o Outlook em Estável (“Stable”), tendo a Moody’s alterado apenas o Outlook, de 

Positivo (“Positive”) para Estável (“Stable”). 

A manutenção do rating da BCR por ambas as agências reflete a solidez financeira, a forte posição de 

liquidez e a proteção que a estrutura contratual “ring-fenced” confere aos credores da empresa. 

Neste contexto, mais se informa que, em virtude da pandemia de COVID-19 ― como tal qualificada 

pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020 ―, e dos potenciais impactos que a 

mesma possa vir a ter no regular funcionamento das suas infraestruturas rodoviárias concessionadas, 

a BCR, nos termos e para os efeitos previstos no Contrato de Concessão (tal como aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 198-B/2008, de 31 de dezembro), comunicou hoje ao Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (“IMT”), na qualidade de representante do Estado Concedente, 

a ocorrência de um caso de força maior. 



 

 

Nesta fase, a BCR continua a assegurar o regular funcionamento da sua rede de autoestradas, mas, ao 

mesmo tempo, está a avaliar, também, os potenciais impactos deste caso de força maior, assim como 

das medidas que têm vindo a ser tomadas pelas autoridades competentes para lhe dar resposta ― as 

quais, como é do conhecimento público, encerram relevantes e inéditas restrições à liberdade de 

circulação de pessoas e ao livre exercício de atividades económicas ―, nomeadamente ao nível de 

obrigações contratuais cujo cumprimento possa vir a ser impedido ou dificultado e, bem assim, dos 

direitos, legais e contratuais, que lhe assistem face ao expectável decréscimo nos níveis de tráfego 

resultante dessas medidas. 

 

São Domingos de Rana, 9 de abril de 2020 

 


