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Brisa Concessão Rodoviária, S.A. 

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

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

sob o número único e de pessoa coletiva 502790024 

 

COMUNICADO 

Resultados anuais de 2021 

 

 

 

16 de fevereiro de 2022 

As demonstrações financeiras reportadas ao ano de 2021 da Brisa Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR”) 

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

foram sujeitas a Relatório de Auditoria. 

1. Evolução do Tráfego na Rede BCR  

2021 foi novamente um ano caracterizado pela imposição de restrições à mobilidade de pessoas e 

bens, como consequência da pandemia da Covid-19, embora com impactos mais limitados do que os 

verificados no ano anterior.  

O início do ano ficou marcado por um novo "Estado de Emergência" decretado pelo governo, com o 

consequente condicionamento na circulação de pessoas e no livre exercício de atividades económicas. 

Contudo, ao longo do ano, e não obstante a continuidade de algumas das medidas restritivas impostas 

ou reforço pontual das mesmas em ocasiões especiais (como aconteceu no período natalício), foi-se 

observando um gradual desconfinamento à medida que o processo de vacinação avançou. 

O Tráfego Médio Diário (TMD) no ano foi de 18 550 veículos / dia, a que corresponde uma variação 

positiva de 16,0% face a 2020, encontrando-se ainda 13,2% abaixo dos níveis pré-pandemia. A 

circulação aumentou 15,7%, ligeiramente menos do que o TMD, devido ao facto de 2020 ter sido 

beneficiado enquanto ano bissexto. A variação do tráfego orgânico foi de 14,8%.  

http://www.brisaconcessao.pt/


 

 
www.brisaconcessao.pt                                                                                                                                    Pág. 2 de 7 

 

Todas as autoestradas da concessão registaram crescimentos de procura positivos. A análise do 

tráfego por tipo de veículo mostra uma evolução mais favorável dos veículos ligeiros face aos pesados. 

O crescimento do TMD registado nos veículos ligeiros foi de 16,3% e nos veículos pesados de 12,0%. 

  

Evolução do Tráfego na rede BCR 

 

  2021 

Circulação 15,7% 

Decomposição dos efeitos:     

Crescimento orgânico 14,8% 

Efeitos calendário 1,0% 

Outros* -0,1% 

TMD 18 550 

Var. Homóloga 16,0% 

 

2. Investimento (CAPEX)  

O Investimento (CAPEX) na rede concessionada totalizou no final do ano €46,1M, representando uma 

queda de 11,4% face ao período homólogo e estando maioritariamente afeto a obras de alargamento 

e de reposição de pavimentos. Este montante inclui €24,1M referente a grandes reparações, 

maioritariamente relacionadas com i) repavimentação na A1, A2, A6 e A12; ii) reabilitação de viadutos 

na A2 e A3 e iii) estabilização de taludes na A1, A2, A3, A4, A5 e A9 (que são tratados 

contabilisticamente como provisão, ao abrigo do IFRIC 12). Cerca de €6,9M estão relacionados com 

alargamentos no sublanço da A4 - Águas Santas (A4/A3) / Ermesinde.   

 

 

 

 

 

*inclui efeito ano bissexto 
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3. Demonstração dos Resultados  

Proveitos Operacionais  

Em 2021, os proveitos operacionais totalizaram €578,4M, o que representa um acréscimo de 15,5% 

face ao período homólogo, encontrando-se ainda 11,5% abaixo dos €653,8M de 2019. As receitas de 

portagem atingiram os €549,0M (+15,5% face ao ano anterior), devido à já referida recuperação do 

tráfego durante o ano. As receitas relacionadas com as áreas de serviço atingiram os €23,6M (+17,0% 

face ao período homólogo). 

 

Custos Operacionais  

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

os €131,4M em 2021, representando um decréscimo de 0,2% face ao mesmo período do ano anterior. 

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

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

custos de cobrança eletrónica de portagens, registou um acréscimo de 0,2% face ao período homólogo, 

totalizando €129,2M.  

A 31 de dezembro de 2021, a BCR tinha 8 colaboradores, representando Custos com pessoal de €1,2M. 

A rubrica de Amortizações, Depreciações, Ajustamentos e Provisões, líquida de reversões, ascendeu a 

€135,7M (+0,8% face a 2020). De referir que o método de cálculo da amortização dos ativos relativos 

ao direito de concessão da BCR é baseado na evolução do tráfego.   

Resultado Operacional   

O Resultado Operacional (EBITDA) no final de 2021 foi de €447,0M, o que representa um acréscimo de 

21,1% face ao mesmo período do ano anterior mas uma queda de 14,0% face aos €519,9M atingidos 

em 2019. O acréscimo registado dos proveitos operacionais, em conjunto com o ligeiro decréscimo 

registado nas rúbricas de custos, originou um aumento da margem EBITDA, a qual atingiu os 77,3%. O 

EBIT foi de €311,3M. 

Resultados Financeiros 

Em 2021, os Resultados Financeiros da BCR registaram um valor negativo de €48,4M, o que representa 

uma melhoria de €7,8M em relação ao período homólogo.  

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

continuando a refletir as baixas taxas de remuneração oferecidas pelos depósitos bancários. 
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Os Custos Financeiros registaram uma evolução positiva, tendo diminuído 13,9% face ao período 

homólogo. Esta redução é essencialmente explicada pelo decréscimo nos juros suportados, refletindo 

sobretudo o menor custo associado ao refinanciamento do empréstimo obrigacionista de €300M que 

se venceu em abril de 2021 (cupão de 3,875%).    

Resultado Líquido 

O Resultado Líquido foi de €183,2M, apurado com base num Resultado Antes de Impostos de €262,9M 

e em €79,8M de Imposto sobre o Rendimento, encontrando-se 10,4% abaixo dos €204,5M registados 

em 2019. 

4. Perfil da Dívida e Posição Financeira            

Dívida Financeira e Liquidez  

 
Nota: A dívida nominal representa o valor contratual enquanto que a dívida contabilística corresponde, nos termos das normas   
contabilísticas, à dívida nominal acrescida de juros decorridos e deduzida de custos associados à emissão e colocação dos financiamentos 

 

A 31 de dezembro de 2021 a dívida bruta da BCR era de €1 771M (ótica nominal), tendo sido 

amortizados durante o ano €39M referentes ao empréstimo do BEI e o anteriormente referido 

empréstimo obrigacionista de €300M. Durante o ano a BCR emitiu um montante total de €275M em 

dívida de médio e longo prazo, dos quais €160M com maturidade em 2024 e os restantes €115M com 

maturidade em 2026. Adicionalmente, foram colocadas diversas emissões de Papel Comercial junto 

de investidores institucionais, através de programas sem garantia de subscrição (no final do ano 

encontravam-se emitidos €25M ao abrigo destes programas).  

A posição de caixa da BCR totalizava €209,8M em dezembro, dos quais cerca de €77,6M estavam em 

contas de reserva, para investimento e serviço de dívida.  

No final de 2021 a BCR tinha €250M disponíveis em linhas de crédito com garantia de subscrição, 

repartidos por 5 bancos. Durante o ano uma linha de crédito no montante de €50M atingiu a sua 

maturidade, tendo sido contratadas duas novas linhas com garantia de subscrição, num montante total 

de €100M. Adicionalmente, a BCR contratou programas para emissão de papel comercial junto de 

investidores institucionais, sem garantia de subscrição, num montante total de €300M, ao abrigo dos 

quais se encontravam emitidos os já referidos €25M à data de 31 de dezembro de 2021. 

€M Dezembro Dezembro

Dívida Bruta 1 771 -39 -2,2% 1 757 -38 -2,1%

Caixa e Equivalentes 210 60 40,5% 210 60 40,5%

Dívida Líquida 1 561 -99 -6,0% 1 548 -98 -6,0%

Dívida Nominal Dívida Contabilística

Δ face a dez/2020 (€M/%) Δ face a dez/2020 (M/%)
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Cerca de 62% da dívida estava sujeita ao regime de taxa de juro fixa e cerca de 38% ao regime de taxa 

de juro variável. O custo médio ponderado da dívida durante 2021 (incluindo o efeito dos instrumentos 

derivados) foi de 1,8%, o que representa uma diminuição de cerca de 0,3 p.p. face ao custo médio 

verificado durante o período homólogo. 

Posição Financeira  

No final de dezembro de 2021, o Ativo da BCR era de €2 359,9M, constituído essencialmente pelo ativo 

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

Passivo registou uma diminuição de €19,2M face a dezembro de 2020 (para €2 139,8M), como 

resultado da já referida redução de dívida financeira. O Capital Próprio aumentou €5,2M (para 

€220,1M), tendo para esta variação contribuído o Resultado Líquido do ano, o qual foi parcialmente 

compensado pela distribuição efetuada ao acionista BCR SGPS, S.A., no montante total de €178,2M. 

5. Covenants e Rating 

Covenants  

A BCR mantém uma gestão financeira prudente e conservadora. Os quatro covenants sob a forma de 

rácios financeiros a que a empresa está sujeita ao abrigo do Common Terms Agreement (CTA) 

encontram-se, à data de 31 de dezembro de 2021, significativamente dentro dos limites estabelecidos. 

O rácio Dívida Líquida / EBITDA situou-se nos 3,50x, ou seja, 1,50x abaixo do limite máximo de 5,00x 

definido para o respetivo nível de trigger event. O rácio Historic ICR era, no final de dezembro de 2021, 

de 9,07x, ou seja, muito acima do limite mínimo de 2,25x definido para o respetivo nível de trigger 

event. 

Rating 

As notações de Rating atribuídas à BCR são de “A-” (Perspetiva Estável) pela Fitch Ratings e de “Baa1” 

(Perspetiva Estável) pela Moody’s.  

De referir que em setembro a agência de rating Moody’s reviu em alta o rating da BCR de “Baa2” para 

“Baa1” mantendo a perspetiva “Estável”. Em dezembro a agência de rating Fitch manteve inalterada 

a notação de rating da BCR.  
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Demonstração sintética dos Resultados e de Outro Rendimento Integral  

Milhões de € 2020 2021 Var.% 

Proveitos operacionais 500,9 578,4 15,5% 

Receita de portagem 475,3 549,0 15,5% 

Áreas de serviço 20,1 23,6 17,0% 

Outros proveitos operacionais 5,5 5,8 7,1% 

Custos operacionais 131,7 131,4 -0,2% 

FSE's 128,9 129,2 0,2% 

Custos com pessoal 1,4 1,2 -14,7% 

Outros custos operacionais 1,3 1,0 -25,9% 

EBITDA 369,2 447,0 21,1% 

Amort., deprec., ajust., prov. e reversões 134,6 135,7 0,8% 

EBIT 234,6 311,3 32,7% 

Proveitos construção (IAS11/IFRIC12) 15,5 15,0 -3,3% 

Custos construção (IAS11/IFRIC12) 15,5 15,0 -3,3% 

Resultado Financeiro -56,2 -48,4 - 

Custos financeiros 56,2 48,4 -13,9% 

Proveitos financeiros - - - 

Resultado Antes de Imposto 178,4 262,9 47,4% 

Imposto 54,2 79,8 47,2% 

Resultado Líquido 124,2 183,2 47,4% 
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Demonstração sintética da Posição Financeira  

Milhões de € 2020 2021 Var.% 

Ativos Não Correntes 2 186,2 2 105,1 -3,7% 

Ativos intangíveis 2 090,2 2 004,7 -4,1% 

Ativos fixos tangíveis 16,2 17,3 7,1% 

Ativos por impostos diferidos 79,8 83,0 4,0% 

Ativos Correntes 187,7 254,8 35,7% 

Caixa e equivalentes 149,4 209,8 40,5% 

Outros 38,4 45,0 17,3% 

Total do Ativo 2 373,9 2 359,9 -0,6% 

Total do Capital Próprio 215,0 220,1 2,4% 

Passivos Não Correntes 1 713,5 1 834,3 7,1% 

Empréstimos a MLP 1 437,2 1 560,5 8,6% 

Outros 276,3 273,9 -0,9% 

Passivos Correntes 445,4 305,4 -31,4% 

Empréstimos a CP 358,3 196,9 -45,1% 

Outros 87,2 108,6 24,5% 

Total do Passivo 2 158,9 2 139,8 -0,9% 

Total do Capital Próprio e Passivo 2 373,9 2 359,9 -0,6% 
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