Natureza do Relatório
Integrado
Verificação externa

A Brisa Concessão Rodoviária, S.A. (BCR) disponibiliza, pela primeira vez,
um Relatório Integrado relativo ao exercício de 2020, com referência
a dados financeiros e não-financeiros. A perspetiva ‘ESG’ (Environmental,
Social, Governance) está evidenciada nos seus conteúdos, mostrando
a criação do valor económico, social e ambiental através da integração
de fatores Ambientais, Sociais e de Governo da Sociedade no modelo
de negócio da empresa.
Em linha com as melhores práticas de reporte de dados financeiros e não
financeiros, a BCR presta informação sobre a forma como a respetiva
estratégia combina rentabilidade de longo prazo com progresso social
e preservação ambiental, numa ótica de criação de valor sustentável.
O reporte integrado é a solução de report responsável perante todas
as partes interessadas da empresa.
O Relatório relata também a análise dos riscos inerentes à atividade
e a explicação da abordagem dos capitais financeiro, humano, intelectual,
social e natural, em conformidade com as diretrizes do International
Integrated Reporting Council (IIRC). A cultura corporativa da BCR
- baseada nos valores corporativos de Ética, Excelência, Inovação
e Pessoas – determina que se use uma terminologia alternativa onde os
capitais financeiro, humano, intelectual, social e natural são designados
sempre, respetivamente, como “Negócio”, “Pessoas”, “Inovação”,
“Comunidade” e “Ambiente”.
A informação divulgada inclui o Governo da Sociedade, as Demonstrações
Financeiras e o desempenho das dimensões não-financeiras materiais.
As Demonstrações Financeiras apresentadas foram preparadas de
acordo com as disposições das Normas Internacionais de Relato
Financeiro (IFRS), conforme adotados na União Europeia. Os dados
não-financeiros são apresentados em conformidade com as diretrizes
GRI Standards da Global Reporting Initiative (GRI), para a opção “De
acordo - Essencial”.
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As Demonstrações Financeiras anexas a este Relatório foram auditadas
pela entidade externa (PricewaterhouseCoopers & Associados
– Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda), de acordo com
o Relatório de Auditoria existente no final do Relatório. A informação
de sustentabilidade reportada foi submetida a verificação externa pela
mesma entidade, de acordo com o Relatório Independente de Garantia
de Fiabilidade, também disponível no final deste Relatório.

Stakeholders
O Relatório tem como objetivo prestar informação e contas
a todas as partes interessadas, sobre o negócio da BCR e sobre
o respetivo desempenho. As categorias de partes interessadas
identificadas para a BCR são o Estado, o regulador, os parceiros
sociais, os investidores (acionista e financiadores), os clientes, os
colaboradores, as comunidades locais e a opinião pública. A informação
divulgada demonstra o empenho da BCR na implementação
contínua de medidas que potenciam a criação de valor sustentável,
aliando a sua capacidade de gestão de infraestruturas rodoviárias
a uma elevada eficiência operacional e financeira.

CONTACTOS
Outras informações ou esclarecimentos podem ser solicitadas
a IR@brisa.pt ou contato@brisa.pt

NATUREZA DO RELATÓRIO INTEGRADO

Enquadramento

Declaração
de Conformidade

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 ativo e do passivo, da situação financeira
e dos resultados do emitente, e que o relatório integrado expõe
fielmente as informações exigidas.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 245º
do Código de Valores Mobiliários e em cumprimento das
disposições legais e estatutárias, o Conselho
de Administração submete à apreciação do acionista as
demonstrações financeiras anuais e o relatório integrado
referentes ao exercício de 2020,

Mensagem
do Presidente
Presidente

É com muito gosto que me
dirijo, pela primeira vez e como
Presidente da BCR, aos accionistas,
stakeholders, e quadros e
trabalhadores da Brisa Concessão
Rodoviária. Faço-o num momento
especialmente difícil, que tem posto
à prova a capacidade de resiliência,
sustentabilidade e profissionalismo
da Brisa Concessão Rodoviária.
É também a primeira vez na sua história que a BCRBrisa Concessão Rodoviária assume a apresentação
da sua actividade num relatório integrado, que junta
a dimensão operacional, económica-financeira e de
sustentabilidade. É um compromisso que quisemos
assumir com o mercado e com os nossos stakeholders,
dentro de uma política de transparência e comunicação
que faz parte da nossa cultura.
O ano de 2020 é o ano da pandemia Covid-19. Um
acontecimento impossível de prever, provocador de
mais de 12 mil mortes só em Portugal, nesse ano, e que
afectou decisivamente a vida de todos os portugueses.
A pandemia teve um impacto muito negativo na
actividade da Brisa Concessão Rodoviária em 2020
e, esse efeito, perdurará pelo menos durante boa
parte do ano de 2021. A quebra do tráfego médio diário
atingiu 25,2% no total do ano, invertendo a tendência

positiva de 2019 (+3,7%) e dos dois primeiros meses de 2020 (+4,3%).
Esta quebra brusca do tráfego foi directamente responsável pela
redução substancial de 29% do EBITDA, para 369,2 milhões de euros,
e de 39,3% do resultado líquido, para 124,2 milhões de euros.
Neste contexto muito adverso e incerto, a Brisa Concessão Rodoviária
deu prova de grande resiliência cumprindo sempre, e sem falhas, as
obrigações e níveis de serviço decorrentes do contrato que tem com
o Estado português. Em 2020, a empresa investiu 52 milhões de euros
na renovação e melhoria da sua rede de auto-estradas, em linha com
os anos anteriores, assim como com o novo ano, para o qual está
planeado um investimento de cerca de 45 milhões de euros
Apesar da queda substancial do cash-flow libertado, em virtude
da quebra significativa do tráfego, a gestão financeira prudente
e conservadora da BCR foi reconhecida pelas notações de rating, onde
a Fitch manteve A-, com Outlook “Estável”, e a Moody’s manteve Baa2,
e reviu o Outlook de “Positivo” para “Estável”.
Face às situações de Estado de Emergência declaradas em 2020
e respetiva regulamentação por parte do Governo com impacto direto
nas condições de exploração, ainda que não plenamente apurado
e que perdurará para além de 2020, decorrente das medidas de
confinamento, de restrição à livre circulação de pessoas e ao exercício
de actividades económicas, foi formulada uma reserva de direitos
perante o Instituto da Mobilidade e dos Transportes enquanto
representante do Concedente.
A BCR tem um desempenho ESG (Environmental, Social, Governance)
consistente e conforme as melhores práticas do setor e irá continuar
a trabalhar para manter e melhorar essa robustez de desempenho.
O reconhecimento da Brisa, em 2020, como “operador de autoestradas
mais sustentável da Europa”, pelo credível ranking de infraestruturas
GRESB, pelo segundo ano consecutivo, é um estímulo importante
para a BCR. No exercício deste ano, a BCR deu grandes passos
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António de Magalhães
Pires de Lima

As pessoas são fundamentais e o maior activo da Brisa. A estratégia
de sustentabilidade da BCR começa nos seus colaboradores, assim
como nos trabalhadores das empresas que prestam serviços essenciais
à operação, e incluindo os seus clientes e as outras partes interessadas
que integram a comunidade com a qual se relaciona. Todos foram
essenciais e críticos na resposta dada pela Brisa à crise vivida em 2020.
Neste ano, em primeiro plano, é relevante referir a certificação atribuída
à BCR, pela Fundacíon Más Família, como Empresa Familiarmente
Responsável, bem como a inexistência de acidentes de trabalho fatais
entre os 1890 trabalhadores de terceiros que, diariamente, dão suporte
à atividade operacional, num total de 2475 milhões de horas trabalhadas
este ano.

e de inovação da BCR são motivo para termos confiança. Acreditamos
que, superada a pandemia, o tráfego da BCR irá recuperar e que, com
exigência e rigor nas suas operações e com muito profissionalismo,
a empresa superará a crise difícil com a qual, como sociedade, fomos
confrontados.
Agradecemos aos nossos accionistas, Brisa – Auto-estradas de Portugal
e Global Roads Investimentos, a confiança e o incentivo que sempre
temos sentido. Agradecemos aos nossos clientes e parceiros, confiamos
nas nossas equipas e trabalhadores, e estamos motivados para retomar
a trajectória de crescimento já em 2021, dando continuidade ao serviço
que, há décadas, prestamos aos portugueses e a Portugal.
Este ano, uma nota final de profundo pesar, do Conselho de Administração
da Brisa Concessão Rodoviária, é devida pelo falecimento em Setembro
passado do Vogal do Conselho Fiscal, Tirso Olazábal Cavero.

Também no plano da segurança rodoviária dos clientes da BCR,
o balanço do ano é positivo, com uma redução da taxa de sinistralidade
de 10%, face a 2019, e uma redução da mesma em 43%, entre 2010
e 2020. Este desempenho é um estímulo a continuar a desenvolver
esforços para uma circulação cada vez mais segura na nossa rede
e a colaborar no esforço nacional de redução de vítimas de acidentes
rodoviários. O esforço de inovação da BCR, integrado nas atividades
desenvolvidas tem um foco muito importante na melhoria contínua da
segurança rodoviária – designadamente nas áreas da conectividade das
auto-estradas com os veículos autónomos -, além de outros aspetos
críticos da nossa actividade diária.
O exercício de 2020 da BCR foi marcado por grandes desafios aos
quais a empresa soube dar resposta. O novo ano anuncia-se também
sujeito a muitas incertezas, mas, a resiliência e a capacidade de trabalho

Texto escrito conforme anterior ortografia.
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no sentido de uma maior eficiência ambiental, com a aprovação
de objectivos ambientais operacionais, para os próximos 8 anos. A
descarbonização é uma prioridade da BCR que em 2020 registou
uma Intensidade de Emissões de Gases com Efeito de Estufa em
linha com os melhores do seu setor a nível internacional (11 tCO2eq/
M€ de receita). Para este objectivo, a BCR promoveu projectos em
duas frentes complementares: por um lado, um projecto de transição
energética das operações, que irá permitir reduzir, até 2030, as
emissões directas e indirectas de CO2 da sua atividade em 60%,
e que será implementado até 2024; e, por outro lado, uma nova rede
de carregamentos rápidos e ultrarrápidos, anunciada em Dezembro de
2020, para facilitar a opção dos seus clientes pela mobilidade elétrica,
com a marca Via Verde Eletric e que permitirá, a partir de 2021, a viagem
do Minho ao Algarve, na concessão BCR, em automóvel elétrico.

O Governo
da Sociedade

A BCR
1.1. Sobre a BCR
1.2. Principais Indicadores
1.3. Destaques e Eventos do Ano
1.4. Enquadramento Estratégico
1.5. Gestão de Risco

2.1. Órgãos Sociais (Triénio 2018/2020)
2.2. Governo Societário

O Desempenho
da BCR
3.1. Contexto Macroeconómico
3.2. Negócio
3.3. Pessoas
3.4. Inovação
3.5. Comunidade
3.6. Ambiente

Anexos
Índice e Indicadores GRI
Materialidade
Estatísticas de Tráfego
Demonstrações Financeiras e Anexos
Certificações

A BCR
1.1.
Sobre
a BCR

1.5.
Gestão
de Risco
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1.2.
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1.3.
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1.4.
Enquadramento
Estratégico

Sobre
a BCR

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) foi criada
para operar a concessão Brisa, na sequência da
reorganização societária do Grupo Brisa ocorrida em
2010. Tem como objeto social a construção, conservação
e exploração de autoestradas e respetivas áreas de
serviço, em regime de concessão, bem como o estudo
e realização de infraestruturas de equipamento social.
A história da concessão Brisa começou em 1972, data
da fundação da Brisa Auto-Estradas de Portugal (BAE).
Ao longo de mais de quatro décadas, a sua atividade
deu origem ao principal eixo rodoviário que liga o país
de Norte a Sul e de Este a Oeste, tendo dois grandes
eixos de acesso a Espanha.
A estratégia do Grupo Brisa é assumida numa
perspetiva de longo prazo, tendo como objetivo
a criação de valor para os vários stakeholders.

11 autoestradas, num total de 1 100 km em operação, estando 1 014
km constituídos em sublanços com portagem.
De acordo com o Contrato de Concessão, a extensão total da rede
concessionada foi fixada em 1 124 km. A rede ficará concluída com
a construção da autoestrada de acesso ao Novo Aeroporto de Lisboa,
cuja extensão definitiva depende da sua localização.
A rede cobre todo o país, abrangendo os seus principais eixos
rodoviários e inclui também importantes vias radiais e circulares das
Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. De acordo com o Contrato
de Concessão, celebrado com o Estado Português, a concessão termina
em 31 de dezembro de 2035.
A atualização das tarifas de portagem é automática, estando indexada
à inflação (Índice de Preços no Consumidor português excluindo
habitação, referente ao mês outubro). Parte das receitas desse
aumento (8,5%) reverte a favor do Estado.
Porto

A3

Lisboa

A4

A14

Características da Concessão

A1

A6
A13
A10

A rede concessionada à BCR é constituída por 12
autoestradas em Portugal, estando praticamente
toda construída. Tem atualmente em exploração direta

A9
A5
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A12

A2

DESTAQUES
SOBRE
A BCRE EVENTOS DO ANO

A BCR é a detentora da maior
concessão de infraestruturas
rodoviárias em Portugal a qual
constitui o principal eixo rodoviário
do país

Estrutura da Concessão por autoestrada em operação
Extensão em kms

Sem portagem

Com portagem

Total

2x1 vias

2x2 vias

2x3 vias

2x4 vias

17,4

279,1

296,5

1,3

156,2

131,7

7,3

9,6

225,2

234,8

0,0

202,8

32,0

0,0

11,5

101,3

112,8

0,0

91,6

12,8

8,4

A4 - Auto-estrada Porto – Amarante

3,0

48,3

51,3

0,0

51,3

0,0

0,0

A5 - Auto-estrada da Costa do Estoril

8,1

16,9

25,0

0,0

2,3

22,7

0,0

A6 - Auto-estrada Marateca – Elvas

19,1

138,8

157,9

0,0

157,9

0,0

0,0

A9 - Circular Regional Externa de Lisboa

0,0

34,4

34,4

0,0

0,0

34,4

0,0

A10 - Auto-estrada Bucelas - Carregado - IC3

0,0

39,8

39,8

0,0

7,4

32,4

0,0

A12 - Auto-estrada Setúbal – Montijo

4,3

24,8

29,1

4,3

5,2

19,6

0,0

A13 - Auto-estrada Almeirim – Marateca

0,0

78,7

78,7

0,0

78,7

0,0

0,0

A14 - Auto-estrada Figueira da Foz - Coimbra (N)

13,1

26,8

39,9

0,0

39,9

0,0

0,0

Total

86,1

1 014,1

1 100,2

5,6

793,3

285,6

15,7

A1 - Auto-estrada do Norte
A2 - Auto-estrada do Sul
A3 - Auto-estrada Porto – Valença

Estrutura contratual e financeira
No âmbito da referida reorganização societária concluída em 2010,
a BCR assumiu a forma de um Special Purpose Vehicle (SPV) e adotou
uma estrutura contratual e financeira baseada no Common Terms
Agreement (CTA), a qual é comum a todos os credores seniores
e proporciona um efetivo “ring-fencing” da BCR.
O CTA permite que a exposição dos financiadores seja limitada à BCR,
conferindo ainda a todos os credores financeiros uma forte proteção
através da imposição de um conjunto de proteções (security package)
e de obrigações (covenants). São de referir, entre outros:
Imposição de rácios financeiros e limitação das distribuições
aos acionistas em função do cumprimento de determinados níveis
nesses rácios e da manutenção da notação de rating em
investment grade por duas agência de notação

Penhor sobre as ações detidas pela BCR SGPS, S.A. no capital social
da BCR e sobre os saldos das contas bancárias da BCR;
Constituição de contas de reserva para efeitos de serviço da
dívida e investimento;
Política de cobertura de riscos financeiros que define as principais
regras e guidelines relativas tanto à gestão de exposições como
à contratação de instrumentos de cobertura;
Imposição de um mínimo de três administradores independentes
com competências específicas para a aprovação de distribuições

Modelo de subcontratação de serviços
Tal como previsto na sua estrutura contratual, a BCR mantém
5 contratos de serviço de longo prazo com fornecedores do Grupo Brisa.
Estes contratos têm preços e níveis de serviço estabelecidos em
condições de plena concorrência.
Nos serviços subcontratados incluem-se a Operação & Manutenção da
rede de autoestradas concessionada, a Gestão de Sistema Eletrónicos
de Cobrança, Serviços de Consultoria de Gestão, Serviços Partilhados de
Apoio Logístico e de Administração e Engenharia e Serviços Técnicos.

Impedimento de desenvolvimento de novos negócios para além
dos decorrentes do Contrato de Concessão.
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SOBRE A BCR

Autoestradas

Principais
Indicadores
Concessionados à BCR

8,9 milhões
Km patrulhados pelas carrinhas
de assistência rodoviária

14

Centros Operacionais

efr

BCR tem certificação de empresa
familiarmente responsável

369 M€

RATING BCR

Baa2
(Moody’s)

A(Fitch)

86

11

tCO2eq/M€

operado

Intensidade Energética

52

Intensidade Emissões GEE
(Âmbitos 1 e 2)

501 M€

M€

Proveitos Operacionais

59

GJ/km

Investimento Realizado

1,5

m3/km
operado

Resíduos

Quantidade de água captada

EBITDA

10

ton/km
operado

PRINCIPAIS INDICADORES

1 124 km

Destaques e
Eventos do Ano

Conclusão da reabilitação do viaduto sobre
o vale do Rio Arunca, no sublanço Pombal - Soure
(A1), da reabilitação e reforço dos viadutos sul
e norte do Montinho e passagem inferior 268,
no sublanço Almodôvar - S. B. de Messines (A2)
e da reabilitação da ponte sobre o rio Tâmega, no
sublanço Amarante Poente - Amarante Nascente
(A4)
Abertura do serviço de restauração Colibri Via
Verde na área de serviço de Pombal, na A1

Conclusão da reabilitação
dos viadutos sobre o rio
Guisando, no sublanço Cruz
- Braga Sul (A3)

Distribuição de €135,5M aos acionistas
Abertura do serviço de restauração Colibri
Via Verde na área de serviço de Aveiras,
sentido Sul-Norte, na A1

Contratação de um programa de papel comercial
com garantia de subscrição no montante máximo
de €50M, com maturidade de 2 anos
Divulgação de informação sobre acordo para
venda de posição acionista de controlo indireto
na Brisa Auto-Estradas (que controla 70% da
BCR através da sua participação na BCR,SGPS)

Manutenção do rating da BCR pela Moody’s em ‘Baa2’ e pela
Fitch em ‘A-’. Revisão pela Moody’s do Outlook de ‘Positivo’
para ‘Estável’ após análise dos potenciais impactos da
pandemia COVID-19

Divulgação dos Resultados Anuais
de 2019. Tráfego cresceu 3,7%

Comunicação ao IMT da ocorrência de um caso de força
maior em virtude da pandemia COVID-19

11

DESTAQUES E EVENTOS DO ANO

Conclusão da estabilização do aterro ao
km 181, do sublanço Soure - Condeixa (A1)
e da instalação das barreiras acústicas
no sublanço Mealhada - Aveiro Sul (A1)

Abertura do serviço de restauração Colibri Via
Verde na área de serviço de Aveiras, sentido
Norte-Sul, na A1

Abertura do serviço de restauração
Colibri Via Verde na área de serviço
de Penafiel, na A4

Manutenção do rating pela Fitch
em ‘A-‘ com Outlook ‘Estável’

Renegociação de uma revolving credit
facility no montante máximo de €50M, com
maturidade de 3 anos
Divulgação de informação sobre a conclusão
da venda de posição acionista de controlo
indireto na Brisa Auto-Estradas (que controla
70% da BCR através da sua participação na
BCR,SGPS)

Conclusão da beneficiação do pavimento da
Circular Sul de Braga e do Sublanço A2/A6/
A13 - Vendas Novas (A6)

Alteração da composição do
Conselho de Administração

Abertura do serviço de restauração Colibri

Via Verde na área de serviço de Gaia,
na A1
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Conclusão da beneficiação do Túnel
de Montemor, no sublanço Radial
da Pontinha - Radial de Odivelas
(A9)
Anúncio de parceria do lançamento
da rede de carregamentos elétricos
nas áreas de serviço da rede BCR

DESTAQUES E EVENTOS DO ANO

Contratação de um programa de
papel comercial com garantia de
subscrição no montante máximo
de €50M, com maturidade de
3 anos

Enquadramento
Estratégico
Proporcionar
mobilidade eficiente
e segura para
as pessoas

VALORES E MISSÃO

Valores em que se baseia a cultura
da BCR

A BCR assume-se como parceira
para a mobilidade segura e eficiente
em Portugal, através da gestão
e operação de excelência da rede
de autoestradas que cobre os
principais eixos rodoviários do país,
assegurando um desempenho de
topo e serviços rodoviários e de
mobilidade avançados.
Tem uma cultura assente nos valores Ética,
Excelência, Inovação e Pessoas, estando fortemente
vocacionada para a gestão eficiente de infraestruturas
rodoviárias, promovendo a mobilidade segura
e a acessibilidade interurbana, inter-regional
e internacional, com importantes benefícios económicos
e sociais para as atividades e as comunidades que
serve e as perspetivas do negócio, nos seus diferentes
segmentos.

ÉTICA

EXCELÊNCIA

INOVAÇÃO

PESSOAS
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Missão da BCR

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Os ODS prioritários da Brisa Concessão Rodoviária
Objetivo 17

Objetivo 3

A Brisa tem um histórico de trabalho
colaborativo e em parceria, com entidades
públicas e privadas, em áreas tão distintas
como a segurança rodoviária, a proteção
da biodiversidade ou a advocacy do
desenvolvimento sustentável.

Além da saúde e bem-estar dos seus colaboradores
e dos trabalhadores dos seus fornecedores diretos, que
asseguram as atividades de operação e manutenção das
autoestradas que integram a concessão, a BCR tem também
um empenho especial na concretização da meta 3.6, de redução
para metade do número de mortos e feridos devido a acidentes
rodoviários, até 2020. Para esta meta específica sobre Segurança
Rodoviária, a BCR investiu €52M em 2020 na conservação
e manutenção da sua rede, prosseguiu elevados padrões de
assistência e gestão de tráfego, promoveu ações de comunicação
e sensibilização e colaborou com os poderes públicos na melhoria
dos sistemas de prevenção e mitigação de acidentes.

Parcerias para os Objetivos
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são a prioridade
da estratégia de sustentabilidade da BCR, juntamente com
a descarbonização.
Com base numa análise e avaliação interna cruzada com o mapeamento
de stakeholders e análise de materialidade realizados em 2018, pela Brisa
Auto-Estradas de Portugal, S.A., a BCR isolou oito ODS que têm uma
maior relação com os benefícios, os impactos e as perspetivas do
negócio, nos seus diferentes segmentos.

Saúde e bem-estar

Objetivo 15

Proteger a Vida Terrestre

A BCR tem uma atividade permanente na preservação
da biodiversidade, quer no plano da compliance, quer
através da implementação de projetos voluntários,
na mitigação e compensação dos impactos da sua
atividade como operador de infraestruturas lineares,
designadamente da fragmentação dos habitats.

Objetivo 7

Energia limpa e acessível

Em 2020, a BCR participou na definição e desenvolvimento
de um projeto de Transição Energética das Operações,
que até 2024 irá implementar um sistema de
autoprodução e armazenamento de energia fotovoltaica
para autoconsumo, que aumentará significativamente
a componente de renováveis do seu energy mix.

Objetivo 13

Ação Climática

A BCR integra medidas relacionadas com alterações
climáticas na sua estratégia e no seu planeamento,
designadamente na descarbonização das suas operações
e também na do transporte rodoviário. Em 2021, irá
desenvolver uma análise de riscos físicos associados
ao clima e a catástrofes naturais, com vista a reforçar
as respetivas resiliência e capacidade de adaptação.

Objetivo 8

A BCR desenvolveu um programa de conciliação
da vida profissional com a vida pessoal e familiar,
e desenvolve uma atividade permanente no domínio da
higiene, segurança e saúde no trabalho, junto também
dos seus fornecedores e prestadores de serviços, com
vista à redução da sinistralidade laboral.

Objetivo 12

Objetivo 9

Produção e Consumo Sustentáveis

Indústria, Inovação e Infraestruturas

A BCR tem em curso o desenvolvimento de soluções para
a implementação da economia circular nos seus processos,
enquanto mantém a sua política de eficiência na gestão dos
recursos que utiliza.

A BCR investe anualmente na manutenção e atualização das autoestradas que
integram as suas concessões, garantindo a utilidade destas infraestruturas
como fator de acesso e de desenvolvimento das comunidades que serve.
A Brisa investe de forma continuada na inovação das suas infraestruturas, nos
domínios dos equipamentos e serviços, bem como dos sistemas de informação
e da conectividade. Em 2020, desenvolveu uma rede de carregamentos elétricos
rápidos e super-rápidos que irá entrar em funcionamento ao longo de 2021, com vista
a contribuir para a descarbonização do tráfego nas suas autoestradas.
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Trabalho digno e crescimento económico

A pandemia COVID-19 determinou a suspensão
da revisão da análise de materialidade planeada
para 2020
A materialidade da Brisa Concessão Rodoviária (BCR) baseia-se na
análise realizada em 2018 pelo Grupo Brisa, com o apoio de uma entidade
independente, e seguindo uma metodologia conforme as orientações
e diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) e ao framework <IR>
do International Integrated Reporting Council (IIRC). A relevância dos
impactos da BCR no quadro da atividade do Grupo justifica o uso desta
análise.
Esta análise identificou os temas económicos, sociais, ambientais
e de governo da sociedade com impacto na atividade do Grupo, com
base na visão da gestão de topo da empresa e na visão das partes
interessadas da Brisa, assegurando deste modo a integração das
perspetivas interna e externa.

Temas com materialidade elevada e média
Como resultado desta análise, os temas materiais que fundamentam
a definição das áreas estratégicas de atuação de iniciativas de
sustentabilidade são:

Descrição das partes interessadas

SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES

DESEMPENHO
ECONÓMICO

A BCR valoriza muito uma relação construtiva e de diálogo com as suas
diferentes partes interessadas, tendo uma experiência de mais de 40
anos na auscultação e identificação dos temas críticos das pessoas
e entidades às quais presta serviços, sobre as quais produz impactos
ou de quem depende.
Na BCR, as partes interessadas mais relevantes são identificadas com
base nos impactos recíprocos entre estas e a empresa.

TRANSPARÊNCIA DE
PRÁTICAS DE GESTÃO

EFICIÊNCIA
DO SERVIÇO

A estrutura da matriz de stakeholders estratégicos do Grupo Brisa
confunde-se com a materialidade da BCR e permite identificar os
principais temas com relevância e impacto no desempenho de ambas.
Ainda com recurso a uma entidade independente, a Brisa realizou um
mapeamento de stakeholders e uma análise de sustentabilidade, que
envolveram um grupo interno e outro grupo externo. Esta auscultação
de stakeholders, em matéria de sustentabilidade, permitiu concluir que,
em termos globais, a BCR é percecionada pelos stakeholders como
uma organização com uma visão clara das suas responsabilidades nas
três dimensões de sustentabilidade – económica, ambiental e social.
Tendo em conta o objetivo inicial de resposta, a taxa de cumprimento
desse objetivo foi de 99%.

DIÁLOGO COM AS PARTES
INTERESSADAS

INOVAÇÃO EM
PRODUTOS E SERVIÇOS

ESTRATÉGIA
E AÇÃO AMBIENTAL

RELACIONAMENTO COM
AS PARTES INTERESSADAS

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
E PRÁTICAS LABORAIS

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO
DE SUSTENTABILIDADE

GESTÃO
DE RISCO
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A identificação das expectativas de cada parte interessada e a respetiva
resposta, encontram-se articuladas com a análise de materialidade
anteriormente referida e sistematizada com referência à Norma
AA1000APS.
A BCR é membro ativo da APCAP – Associação Portuguesa
das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas, organização
representativa do setor, que se dedica também à investigação
e desenvolvimento e à produção de manuais e indicadores, suportada
em comités permanentes especializados nos temas do tráfego
e portagens, ambiente e segurança rodoviária e das novas tecnologias
e sistemas inteligentes de transportes. Através da APCAP, a BCR
participa também nas atividades da ASECAP – Association Européenne
des Sociétés Concessionnaires d’Autoroutes et d´Ouvrages à Péage,
que representa concessionárias de 21 países europeus, responsáveis
por um total de 87 mil quilómetros de autoestradas.

Organizações de referência
ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

ANÁLISE DE MATERIALIDADE

Partes interessadas da BCR
Para cada parte interessada, a BCR dispõe de canais de auscultação das respetivas expectativas, aptos a definir os temas materiais de cada uma delas e a promover a respetiva resposta.
Expectativas

Resposta

Gestão ativa de acompanhamento das
obrigações contratuais
Contacto permanente

Cumprimento do Contrato
de Concessão

Processo negocial, com reflexo no Contrato de
Concessão
Gestão contratual
Criação de eventos / atividades / questões
Elaboração de Relatórios

Cumprimento do Contrato
de Concessão
Ética e Transparência

Gestão ativa do Contrato de Concessão
Reuniões, formais e informais

Cumprimento do Contrato
de Concessão

Criação de eventos / atividades / questões
Cumprimento rigoroso do Contrato
de Concessão
Definição de critérios de melhoria da prestação
de serviço
Otimização de soluções técnicas
Elaboração e concretização de estudos
específicos

Cumprimento do Contrato
de Concessão

Portal do Colaborador e Portal da Qualidade
e Ambiente
Canal de Comunicação de Irregularidades
e Provedor de Ética
Reuniões periódicas da Comissão de
Trabalhadores
Acompanhamento dos sistemas de gestão
Questionário de Avaliação da Formação
Questionários de Satisfação das Auditorias
Internas da Qualidade
Sistema de Oportunidades de Melhorias
Ativas

Estabilidade de emprego
Perspetivas de progresso
profissional
Condições de trabalho
Equilíbrio vida profissional, familiar
e pessoal
Proteção dos dados pessoais

Processos de gestão de pessoas da empresa,
exemplo:
- Gestão do desempenho
- Carreiras
- Compensação
- Formação
- Canais de comunicação
(ver canais referidos na coluna “Formas de
Auscultação”)
Cumprimento do RGPD
Políticas de Privacidade

Gestão de Talento
Saúde e Segurança
Cultura Empresarial
Desenvolvimento
profissional e práticas
laborais
Conciliação entre trabalho
e vida familiar e pessoal
Transparência de Práticas
de Gestão

Propostas dos sindicatos e processo
negocial
Reuniões periódicas (mensal ou trimestral)
Comissões paritárias (quando necessário)
Gestão do Contrato de Empreitada

Cumprimento dos contratos
e protocolos em vigor
Criação de oportunidades
e colaboração ativa nas iniciativas
desenvolvidas

Análise das propostas, sugestões e reclamações
Negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
Modelo de inovação em rede
Desenvolvimento de projetos conjuntos
a longo prazo
Protocolos de parceria com universidades
e instituições de investigação
Apoio à produção de literatura científica

Eco-sistema de Inovação
Certificação
Ética e Transparência

ESTADO

REGULADOR*

COLABORADORES

PARCEIROS
SOCIAIS

*

Temas Materiais

Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I.P.)
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Formas de Auscultação

Expectativas

Resposta

Site BCR, e-mail e telefone

Informação transparente
e rigorosa
Proteção dos dados pessoais

Informação regular através de mail, telefone, conference calls
Relatórios e Contas anuais e semestrais
Documentos de Apresentação de Resultados.
Em 2020 é apresentado o 1º Relatório Integrado
Site BCR, e-mail, telefone
Reuniões com investidores (Roadshows)
Cumprimento do RGPD
Políticas de Privacidade

Desempenho económico
Ética e Transparência
Eco-eficiência e Gestão
Operacional
Satisfação de clientes
Transparência de Práticas
de Gestão

Estudo de avaliação da satisfação dos clientes
Follow-up de avaliação da satisfação dos
clientes com o serviço prestado pela assistência
rodoviária, pelo número de informação e pela
assistência e serviço nas Lojas
Cliente Mistério nas obras de alargamento, nas
Áreas de Serviço e nas lojas
Avaliação da Qualidade e Higiene Alimentar das
Áreas de Serviço
Inquéritos a clientes
Canais de atendimento disponíveis: sites,
número de apoio ao cliente, lojas
Sistema de Gestão de Reclamações

Segurança, conforto e fluidez do
tráfego
Qualidade da infraestrutura e do
serviço prestado, necessidade de
perceção de valor recebido
Contacto acessível e transparente
Proteção dos dados pessoais

A nível operacional:
Novos equipamentos, sistemas e procedimentos de
segurança rodoviária
Gestão de pavimentos e obras de arte
Serviço de patrulhamento e de assistência

Desempenho económico

Processo de consulta pública, ao nível de
estudos de impacte ambiental
Canal dedicado para relação com
Comunicação Social

Contributo para o desenvolvimento
local
Soluções de mobilidade e de
acessibilidade
Proteção dos dados pessoais

Contributo para o desenvolvimento local
Soluções de mobilidade e de acessibilidade
Elaboração de Relatórios
Cumprimento do RGPD
Políticas de Privacidade

INVESTIDORES
(ACIONISTA E FINANCIADORES)

CLIENTES

Temas Materiais

COMUNIDADES
LOCAIS
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A nível da informação prestada:
Sistema de gestão de reclamações
Informação multicanal de condições de circulação nas
autoestradas (canais de atendimento Via Verde, site, app,
rádios, comunicados de imprensa, folhetos distribuídos,...)
Rede de Lojas, Áreas de Serviço e Quiosques de
Informação
Número Assistência e Informação e Linha de Apoio
a Clientes Via Verde
Assistência e Informação à Comunidade Surda via sms
Sítios internet
Ecossistema Via Verde
App Via Verde
Cumprimento do RGPD
Políticas de Privacidade

Ética e Transparência
Eco-eficiência e Gestão
Operacional
Satisfação de clientes
Transparência de Práticas
de Gestão

Envolvimento das
Partes Interessadas
Externalidades Positivas
Contributo dos
Colaboradores
Transparência de Práticas
de Gestão

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

Formas de Auscultação

OPINIÃO
PÚBLICA

Realização de inquéritos anuais
Estudo de perceção aos jornalistas
Monitorização e avaliação trimestral de
notícias
Monitorização do impacto de eventos
específicos
Estudo anual de reputação

Expectativas

Resposta

Transparência e qualidade da
informação
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Transparência e qualidade da informação

Temas Materiais
Ética e Transparência
Eco-eficiência e Gestão
Operacional
Serviço ao Cliente

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

Formas de Auscultação

MODELO DE NEGÓCIO
Principais tendências com impacto na infraestrutura do futuro

EXPERIÊNCIA
DO UTILIZADOR

DIGITALIZAÇÃO
E AUTOMAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

Abrangência e sofisticação de
serviços

Sensorização e conetividade
da infraestrutura

Descarbonização e transição
energética

Foco na conveniência e na
experiência integrada do
cliente

Gestão de ativos baseada na
utilização de dados

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
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Segurança Rodoviária

Abordagem da BCR: Infraestrutura para a Mobilidade Sustentável

Foco no cliente, através do desenvolvimento de soluções de
mobilidade e acessibilidade inovadoras e eficientes

PARCEIROS DE
SERVIÇO AO CLIENTE

Rede de áreas de serviço pensada para garantir conforto
e conveniência do cliente
Abrangência de serviços para cobrir as novas necessidades
do cliente (ex. rede EV-charging)

PARCEIROS DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE INFRAESTRUTURA

Otimização do bem estar de todos os stakeholders
envolvidos
Gestão operacional e financeira prudente, disciplinada
e eficiente

Rede nacional de equipas de Operação e Manutenção otimizados
com o objetivo de garantir a segurança rodoviária dos clientes
Otimização e modernização da infraestrutura baseadas em
ferramentas avançadas de gestão de ativos
Monitorização, patrulhamento e assistência permanente à rede
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GESTÃO DE
REDE DE
AUTOESTRADAS

Maior e mais importante rede de autoestradas em Portugal,
apresentando crescimento consistente e sustentável

Pilares Estratégicos
GESTÃO CENTRADA NO UTILIZADOR
DA INFRAESTRUTURA

MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO
DOS ATIVOS

Maximizar a criação de valor
através da eficiência operacional
e de uma gestão rigorosa dos
investimentos operacionais

Maximizar a satisfação
do cliente, oferecendo ao
utilizador da rede BCR uma
experiência integrada

OTIMIZAÇÃO ATIVA DA
COMPONENTE FINANCEIRA

Gestão financeira prudente,
disciplinada e eficiente
Gestão eficiente das
necessidades de
refinanciamento e de
investimento

Oferta de serviços abrangente,
consistente e adaptada
às novas necessidades de
mobilidade

Adotar as tecnologias mais
avançadas e eficientes às
operações e tomada de decisões,
garantindo uma infraestrutura de
qualidade e elevado desempenho

Área de foco:

Área de foco:

Diversificação e sofisticação da
oferta ao cliente

Financiamento e perfil de dívida
equilibrado e sustentável

Digitalização da infraestrutura
e gestão de ativos

Ex: Novas lojas Colibri

Ex: Sistema de Gestão de Ativos

Ex: Estrutura contratual
e financeira da BCR
(Common Terms Agreement)

Área de foco:

Continuar a implementar uma estratégia integrada para aumentar os padrões de responsabilidade social e ambiental
Fortalecer, de forma estruturada e sistemática, o relacionamento com todos os stakeholders (internos e externos)

Área de foco:
Descarbonização e transição energética da operação
Ex: Rede de carregadores elétricos ao longo da rede BCR
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PRIORIZAÇÃO DA AGENDA DE SUSTENTABILIDADE

Criação de Valor
Através do seu modelo de negócio, a BCR pretende criar valor para
todos os seus stakeholders a nível financeiro, humano, tecnológico, social
e ambiental.
Orientação estratégica focada na gestão eficiente da infraestrutura rodoviária, garantindo uma viagem
segura, cómoda e rápida, tendo foco no Cliente e na sustentabilidade do negócio.

NEGÓCIO

Gestão financeira prudente, eficiente e sustentável.

Foco na valorização das pessoas, do emprego e da família, como pilares de atuação. Empresa Familiarmente
Responsável, no contexto do Grupo Brisa que recebeu o certificado efr pela Fundação MásFamilia.

PESSOAS

Colaboradores realizados e identificados com os valores da empresa, como fator crítico de criação de
valor.
Foco alargado gradualmente à cadeia de fornecedores.

Abordagem sistemática e estruturada para o enriquecimento do seu capital intelectual, tendo na
Inovação um dos pilares fundamentais da sua criação de valor.

INOVAÇÃO

COMUNIDADE

Relacionamento com as comunidades orientado para a segurança rodoviária, qualidade de serviço
prestado e responsabilidade social são determinantes para o seu projeto de desenvolvimento social.

AMBIENTE

Estratégia e ação em matéria ambiental alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas e com as principais diretrizes de política ambiental. Descarbonização através
da transição energética das operações, da mobilidade, da mitigação dos impactos do tráfego e das
alterações climáticas.
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Promoção de diversas iniciativas, procurando soluções de mobilidade integrada.

01
A BCR cria valor para todos os seus stakeholders: financeiro, humano, tecnológico, social e ambiental.

02

INPUT

OUTPUT

52,1 M€

1 660 M€

149,4 M€

317,1 M€

135,5 M€

54,2 M€

Investimento
(CAPEX)

Financiamento
(dívida líquida
nominal)

Liquidez

EBITDA - CAPEX

Distribuições
aos acionistas

Imposto sobre
o rendimento

RATING

03
04

A- (Fitch)
Baa2 (Moody’s)

NEGÓCIO

Criação de
emprego

Sistema de Gestão
e Segurança no Trabalho

1 890

0

efr

Colaboradores e outros
trabalhadores diretos
e indiretos

Acidentes
de trabalho
fatais

Certificação Empresa Familiarmente
Responsável

PESSOAS

Rede de
Carregamento
Elétrico

Sistema Global
de Gestão de
Ativos

43

15 986

Empreitadas
construção

Tráfego Médio
Diário

5

17

100%

568 m€

Projetos C-ITS com
Financiamento
Europeu [1]

Carregadores
elétricos em Áreas
de Serviço

Classes Ativos
inventariadas e
georeferenciadas

Financiamento em
2020

INOVAÇÃO

Observatório de
Segurança Rodoviária

23

56,8 km

Unidades Colibri
Via Verde

Beneficiações e
Alargamentos

(total em 2020)

6,5
minutos
Tempo médio de
resposta [2]

-10,7%
Taxa de
sinistralidade
face a 2019

Projeto de Transição
Energética das
Operações

AMBIENTE

Introdução
tecnologia
iluminação LED
Dashboard
de todos os
Indicadores
Ambientais

[1] C-ITS Cooperative Intelligent Transport Systems
[2] Tempo médio entre a chegada da solicitação do cliente ao CCO e a chegada do meio de assistência rodoviária ao local
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-26%

-20%

70%

Emissões GEE
(Âmbitos 1 e 2)
face a 2019

Consumo de água
face a 2019

Resíduos Valorizados
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COMUNIDADE

Gestão
de Risco
fatores de risco, minimizando o seu impacto e a sua probabilidade,
e identificando, sempre que possível, oportunidades de melhoria
e/ou retorno.
A gestão integrada de risco, baseia-se em metodologias
internacionalmente reconhecidas, como o COSO (Committee of
Sponsorship Organizations of the Treadway Commission) e a ISO
(International Organization for Standardization) 31000 – Gestão de
Risco, sendo desenvolvida, da seguinte forma:

• Objetivos estratégicos
• Planeamento & Orçamento
• Planos de Ação

CARACTERIZAÇÃO:

• Aceitar
• Evitar
• Reduzir
• Partilhar

MU
C

AÇ

• Causas
• Consequências
• Controlos
AVALIAÇÃO:

NI

Sendo um pilar fundamental no Governo da Sociedade,
a Gestão de Risco está presente na cultura da
empresa e nos processos de gestão, cabendo aos
colaboradores a responsabilidade de mitigar os

TRATAMENTO
AO RISCO:

CO

A Gestão de Risco está integrada nos processos
de negócio e de decisão da gestão, envolvendo
diretamente os órgãos de administração, bem como
as demais estruturas que compõem a organização.

IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS

REPORTE

A Gestão de Risco tem como objetivo garantir
o crescimento sustentado dos negócios e salvaguardar
o valor da Concessão, através da adoção das melhores
práticas e da capitalização do conhecimento interno,
contribuindo para atingir os objetivos estratégicos
definidos.

MO
NI
TO

O
ÇÃ
ZA
RI

A Administração da BCR é responsável pela aprovação
e monitorização da Política de ERM, de modo a assegurar
a adoção de uma efetiva cultura de risco na organização.
A metodologia de Gestão de Risco tem vindo a ser
atualizada tendo, nos últimos anos, sido introduzidos
os conceitos de “disponibilidade” para aceitar o risco
e de “capacidade de resistência” ao risco, em linha com
as melhores práticas.

ÃO

• Risco Inerente
• Risco Residual
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A Brisa Concessão Rodoviária (BCR)
tem implementado um processo de
Enterprise Risk Management (ERM)
através do qual identifica, avalia e
gere, de forma sistemática, os riscos
a que se encontra exposta.

O processo implementado, para além de assegurar a convergência da
Gestão de Risco com o planeamento estratégico, permite, de forma
sistematizada e transversal, atualizar periodicamente a identificação
e avaliação dos principais riscos.

Seguidamente apresentam-se, pelas categorias acima descritas, alguns
dos riscos identificados e avaliados no decorrer de 2020. As respostas
aos riscos destacados encontram-se detalhadas na página seguinte.

Adicionalmente, permite determinar as respetivas medidas de mitigação,
que no atual contexto de novas tendências de negócio - gestão eficiente de
infraestruturas para desenvolvimento de novas soluções de mobilidade
e sustentabilidade - adquirem especial relevância no suporte à gestão
numa perspetiva estratégica de desenvolvimento sustentado.

Estratégicos

Compliance

Os riscos a que a BCR se encontra exposta dividem-se em quatro
categorias:

Tráfego

Regulatório

Concorrência

Fiscal

Estratégicos
Risco associado à definição e implementação da
estratégia e à capacidade de resposta, em tempo
útil, a eventos internos e externos que podem afetar
significativamente a posição competitiva.

Relacionamento com partes
interessadas
Alterações Climáticas
Reputacional
Evolução tecnológica

Compliance

Pandemia

Risco associado ao cumprimento da legislação, de
regulamentos, procedimentos internos ou contratos.

Risco associado à gestão operacional decorrente
das atividades que possam ter impacto significativo
na continuidade do negócio.

Operacionais

Financeiros

Conservação e Manutenção da
Infraestrutura

Taxa de juro (custo do financiamento)

Segurança de Sistemas e de
Informação

Refinanciamento

Financeiros
Risco associado à gestão financeira da sociedade,
nomeadamente, liquidez, taxa de juro ou risco de
crédito das principais contrapartes para possíveis
transações financeiras.

Contraparte

A BCR tem, para além de medidas de controlo e mitigação, planos de
ação que lhe permitem responder de forma eficaz a todos os riscos
identificados.
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Operacionais

De seguida são apresentados exemplos de tratamento/resposta aos
diversos riscos:

Tráfego

Tratamento / Resposta ao risco
Orçamento de tráfego com base
em estudos macroeconómicos de
entidades externas

Riscos
Regulatório

Fiscal

Monitorização periódica do Tráfego
Médio Diário (TMD)
Alterações Climáticas

Evolução tecnológica

Alinhamento com as melhores práticas
de mercado
Política de parcerias com universidades
e empresas
Investimento em novas soluções
Contacto permanente com organismos
de financiamento de I&D (nacionais e
comunitários)

Pandemia

Elaboração e execução de planos de
contingência
Colaboração com as autoridades e o
concedente na gestão da pandemia e
das medidas adotadas

Contraparte

Controlo da conta corrente de clientes e
reclamação de dívidas
Registo de imparidades para dívidas
superiores a um ano

Riscos Operacionais

Sistemas de Gestão de Ativos

Segurança de Sistemas
e de Informação

Política de Segurança de informação

Projeções periódicas do serviço
da dívida (posição e orçamento de
tesouraria e modelos financeiros)

Cumprimento do Plano de Controlo de
Qualidade (PCQ)

Monitorização de tráfego,
comportamentos e acessos

Aumento da maturidade média da
dívida, tornando-a mais consistente com
os ativos de longo prazo.
Manutenção de um perfil de
amortização de dívida diversificado e
escalonado ao longo do tempo

Tratamento / Resposta ao risco

Conservação e Manutenção
da Infraestrutura

Aplicações financeiras:

Clientes:

Assessoria fiscal e utilização de
consultores fiscais especializados

Refinanciamento

Riscos

Tratamento / Resposta ao risco
Política de investimento para aplicação
dos excedentes de tesouraria, a
qual determina o limite máximo de
exposição por instrumento financeiro e
contraparte bancária

Formação contínua em normativos
fiscais e existência de uma estrutura
interna especializada

Eletrificação da Frota, Transição
Energética das Operações,
Racionalização da Gestão dos Recursos
Hídricos, Gestão de Resíduos e
Economia Circular
Business Intelligence & Advocacy
(participação em fóruns da
especialidade - WBCSD, BCSD, ASECAP)

Evolução das tendências de regulação
nacionais e internacionais

Riscos

Assessoria e apoio jurídico através
da emissão de estudos, pareceres e
informações

Elaboração de cenários/análises de
sensibilidade
Planeamento das intervenções/
manutenção da rede viária

Tratamento / Resposta ao risco

Taxas de juro

Acompanhamento dos mercados
financeiros e da evolução das taxas de
juro

Encriptação/classificação de informação

Adequação do mix taxa fixa/taxa
variável

Backups e Testes de Penetração

Execução de análises de sensibilidade

Formação colaboradores (ex.:
cibersegurança, proteção de dados)

Contratação de instrumentos financeiros
de gestão de risco de taxa de juro

Flexibilização do teletrabalho e gestão
de equipas/recursos em espelho
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GESTÃO DE RISCO

Riscos

Riscos Financeiros

Riscos Compliance

Riscos Estratégicos

O Governo
da Sociedade
2.1.
Órgãos Sociais
(Triénio 2018/2020)
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2.2.
Governo
Societário

Órgãos
Sociais
Conselho de Administração

Presidente

*

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes
Vogal

Daniel Alexandre Miguel Amaral

Fernando Aboudib Camargo

Vogal

Vogal

Eduardo António da Costa Ramos

António José Louçã Pargana

Vogal

Vogal

Manuel Rebelo Teixeira Melo Ramos*

Miguel José Pereira Athayde Marques **

Vogal

Vogal

Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha

Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi **

Vogal

Vogal

António José Lopes Nunes de Sousa

José Maria Campos da Silva André **

Vogal

Vogal

Administrador Delegado |

**

Administradores Independentes
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ORGÃOS SOCIAIS

António de Magalhães Pires de Lima

Mesa da Assembleia Geral

Alterações nos Órgãos Sociais

Luís Rua Geraldes

Na sequência da alteração da estrutura do capital da Brisa
Auto-Estradas de Portugal, S.A., acionista maioritária da Brisa Concessão
Rodoviária, SGPS, S.A. detentora da totalidade do capital social da
Sociedade, o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia
2 de Novembro de 2020, tendo tomado conhecimento das renúncias
apresentadas pelos seus membros, Vasco Maria Guimarães José de
Mello (Presidente), João Pedro Stilwell Rocha e Melo, João Pedro Ribeiro
de Azevedo Coutinho e Michael Gregory Allen, deliberou cooptar António
de Magalhães Pires de Lima, Eduardo António da Costa Ramos, Marta
Brugnini de Sousa Uva Martinha e Luís Eduardo Brito Freixial de Goes
para completarem o mandato em curso, que é o de 2018-2020, tendo
igualmente deliberado designar António de Magalhães Pires de Lima
para seu Presidente.

Presidente da Mesa

Tiago Severim de Melo
Secretário

Conselho Fiscal
Francisco Xavier Alves
Presidente

Na sequência do falecimento em setembro de 2020 do vogal do Conselho
Fiscal Tirso Olazabal Cavero, o vogal suplente Diogo da Gama Lobo
Salema da Costa, assumiu funções.

Joaquim Patrício da Silva
Vogal

Diogo da Gama Lobo Salema da Costa
Vogal

Revisor Oficial de Contas
Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC Lda.

representada por Rui Jorge dos Anjos Duarte ROC nº 1532

Secretário da Sociedade

29

ÓRGÃOS SOCIAIS

Tiago Severim de Melo

Governo
Societário
No sentido de assegurar e
evidenciar a segregação, no
contexto do Grupo Brisa, da
totalidade dos direitos, obrigações,
ativos e passivos afetos à concessão
cuja minuta foi aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros
nº 198-B/2008, de 31 de dezembro,
de que a BCR é a única titular, foi
adotada uma estrutura de governo
que corporiza essa independência.
Estrutura do Capital
O capital da Sociedade, integralmente subscrito
e realizado, é de 75 000 000€ (setenta e cinco milhões
de euros), estando representado por 15 000 000
(quinze milhões) de ações com o valor nominal de 5€
(cinco euros) cada, não estando cotadas, não existindo
quaisquer diferentes categorias de ações ou de direitos.

As limitações à transmissibilidade ou titularidade das ações
representativas do capital social da BCR são as que decorrem do seu
contrato de concessão.
A alteração dos estatutos, nos termos do art. 16.º é da responsabilidade
exclusiva da Assembleia Geral.

Composição do Conselho de Administração
O conselho de administração é constituído por 12 (doze) membros, dos
quais três são independentes, de acordo com os seguintes requisitos:
(a) Não exercer quaisquer funções executivas na Sociedade;
(b) Não estarem abrangidos por qualquer das situações de
incompatibilidade previstas no número um do artigo 414–A do
Código das Sociedades Comerciais, salvo a prevista na respetiva
alínea b);
(c) Não exercerem ou terem exercido funções de administração
(executiva ou não) em qualquer Parte Relacionada.

A cada ação corresponde um voto não havendo
quaisquer limitações ao livre exercício do voto.
As ações são detidas, na sua totalidade, pela sociedade
Brisa Concessão Rodoviária, SGPS, S.A., na qual a
Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. detém uma
participação de 70%, sendo os restantes 30% detidos
pela sociedade Global Roads Investimentos, SGPS, Lda.
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Sucintamente, o supra referido nº 1 do art. 414- A do CSC, determina
o regime de incompatibilidades aplicável aos membros dos órgãos de
fiscalização, que por esse facto, são particularmente exigentes.
Assim, no caso vertente, para além daqueles que exerçam ou tenham
exercido funções executivas ou não executivas em sociedades que,
direta ou indiretamente detenham mais de 30% do capital social da BCR,
não serão igualmente considerados Administradores Independentes
aqueles que:
(a) Sejam beneficiários de vantagens particulares da própria
sociedade;
(b) Não aplicável;
(c) Sejam membros dos órgãos de administração de sociedade
que se encontrem em relação de domínio ou de grupo com
a sociedade fiscalizada;
(d) Sejam sócios de sociedade em nome coletivo que se encontre
em relação de domínio com a sociedade fiscalizada;
(e) De modo direto ou indireto, prestem serviços ou estabeleçam
relação comercial significativa com a sociedade fiscalizada ou
sociedade que com esta se encontre em relação de domínio
ou de grupo;
(f) Exerçam funções em empresa concorrente e que atuem em
representação ou por conta desta ou que por qualquer outra
forma estejam vinculados a interesses da empresa concorrente;
(g) Os cônjuges, parentes e afins na linha reta e até ao 3.º grau,
inclusive, na linha colateral, de pessoas impedidas por força do
disposto nas alíneas a), c), d) e f), bem como os cônjuges das
pessoas abrangidas pelo disposto na alínea e);
(h) Exerçam funções de administração ou de fiscalização em
cinco sociedades, excetuando as sociedades de advogados,
as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores
oficiais de contas, aplicando-se a estes o regime do artigo 76.º
do Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de novembro;
(i) Os revisores oficiais de contas em relação aos quais se
verifiquem outras incompatibilidades previstas na respetiva
legislação;
( j) Os interditos, os inabilitados, os insolventes, os falidos e os
condenados a pena que implique a inibição, ainda que temporária,
do exercício de funções públicas.

Poderes Específicos
Nos contratos de financiamento da BCR ficaram consagradas cláusulas
que determinam que:
(a) Todos os contratos que a BCR venha a celebrar, renovar,
revogar ou alterar com partes relacionadas, independentemente
do respetivo valor, terão que ser aprovados por, pelo menos 2,
dos 3 administradores independentes acima referidos;
(b) Só podem ser submetidas à apreciação da assembleiageral da BCR as propostas de distribuição de dividendos que
tenham sido previamente aprovadas por pelo menos 2 dos 3
administradores independentes acima referidos;
O Conselho de Administração não tem poderes para deliberar sobre
quaisquer aumentos do capital social da Empresa.

Funcionamento do Conselho de Administração
Para além da necessidade de integrar, pelo menos, três elementos
independentes, nos termos já anteriormente explicitados, não
existem quaisquer regras especiais para a constituição do Conselho
de Administração, cujos membros são eleitos, nos termos para esse
efeito previstos no Código das Sociedades Comerciais. O vogal Manuel
Rebelo Teixeira Melo Ramos é o administrador delegado, tendo-lhe sido
conferidos poderes de gestão corrente da BCR, no quadro das políticas
gerais aprovadas pelo Conselho de Administração.
No administrador delegado foram delegados os seguintes poderes:
(I) Conjuntamente com outro administrador ou procurador com
poderes para o ato:
(a) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
(b) Aceitar, sacar, endossar e pagar letras, cheques e extratos
de fatura, em contas já abertas em nome da BCR;
(c) Depositar dinheiro em bancos e outras instituições de crédito,
em contas bancárias já abertas pela BCR;
(d) Nos termos especificamente definidos pelo Conselho de
Administração, contrair e cancelar empréstimos junto de bancos
e outras instituições de crédito, nacionais e/ou estrangeiras;
(e) Celebrar, revogar, denunciar, resolver ou cessar, por qualquer
forma e a qualquer título, contratos de seguros, de locação, de
leasing e de aluguer de longa duração;
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(II) Isoladamente:
(a) Dentro dos limites das competências monetárias, autorizar
pagamentos, ajustar e liquidar contas com devedores e credores;
(b) Assinar, expedir e receber correspondência;
(c) Pagar impostos e taxas, nomeadamente à Direção Geral
do Tesouro e Finanças e ao Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, reclamar liquidações indevidas e receber títulos
de anulação e respetivas importâncias;
(d) Passar recibos e dar quitação;
(e) Promover quaisquer atos do registo predial, comercial,
automóvel e de propriedade industrial junto das competentes
conservatórias, requerendo as inscrições, averbamentos
e cancelamentos;
(f) Assinar todos os documentos que se mostrem necessários
para retirar das estações postais, estações de caminho de ferro,
e de qualquer outro local, encomendas, cartas simples registadas
e tudo o que for endereçado à BCR;
(g) Contratar e exercer o poder disciplinar, de direção e de
supervisão do pessoal da BCR e, bem assim, representar
a BCR nas suas relações com os trabalhadores;
(h) Preparar e apresentar aos administradores, com
a antecedência adequada, todos os elementos necessários às
deliberações a tomar pelo Conselho de Administração, de acordo
com a agenda da respetiva reunião;
(i) Apresentar, ao Conselho de Administração, os assuntos que
requeiram estudos técnicos específicos ou serviços especiais;
( j) Representar a BCR perante quaisquer Ministérios, Direções
Gerais, Departamentos Governamentais, Câmaras Municipais
e perante quaisquer Repartições Públicas ou outras entidades,
públicas ou privadas;
(k) Executar a gestão financeira, operacional, comercial,
administrativa, publicitária e promocional da BCR;
(l) Representar a BCR em juízo e fora dele, ativa ou passivamente,
bem como propor e prosseguir quaisquer ações judiciais ou
arbitrais, confessá-las e delas desistir ou transigir e, bem assim,
celebrar convenções de arbitragem.

GOVERNO SOCIETÁRIO

Requisitos Especiais dos Administradores
Independentes

Nos termos de regime jurídico aplicável às sociedades comerciais, nas sociedades com o modelo de governo como o da BCR
(conselho de administração e conselho fiscal), a competência, para a apresentação de propostas de eleição dos membros
do conselho de administração e do conselho fiscal é exclusiva dos acionistas 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, que terá que ser objeto de ratificação, por parte da primeira assembleia geral
que se realize após a cooptação em causa.

Em 2020, as remunerações dos membros do Conselho de Administração foram as seguintes:
Remuneração
Fixa

Remuneração
Variável

Benefícios
Definidos

Total

António de Magalhães Pires de Lima

-

-

-

-

Daniel Alexandre Miguel Amaral

-

-

-

-

Eduardo António da Costa Ramos

-

-

-

-

129 777,47 €

137 795,39 €

1 902,56 €

269 475,42 €

Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha

-

-

-

-

António José Lopes Nunes de Sousa

-

-

-

-

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes

-

-

-

-

Fernando Aboudib Camargo

-

-

-

-

António José Louçã Pargana

-

-

-

-

56 000,00 €

-

-

56 000,00 €

56 000,00 €

-

-

56 000,00 €

-

-

-

-

Nome

*

Miguel José Pereira Athayde Marques

**

Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi **
José Maria Campos da Silva André
*

Administrador Delegado |

**

Na Assembleia Geral realizada em 26 de novembro de 2013, foi deliberado alterar o órgão de fiscalização,
sendo eleito um Conselho Fiscal, em substituição da estrutura de Fiscal Único, até então existente.
Em 2020, as remunerações dos membros do Conselho Fiscal da BCR foram as seguintes:
Remuneração
Fixa

Total

Francisco Xavier Alves

43 200,00 €

43 200,00 €

Joaquim Patrício da Silva

26 400,00 €

26 400,00 €

Tirso Olazabal Cavero

19 800,00 €

19 800,00 €

6 600,00 €

6 600,00 €

Nome

Remunerações

Manuel Rebelo Teixeira Melo Ramos

Órgão de Fiscalização

**

Administradores Independentes

Diogo da Gama Lobo Salema da Costa

Honorários do Revisor Oficial de Contas
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os honorários do Revisor Oficial de Contas
foram conforme segue:

‘20

‘19

Revisão legal das contas e auditoria (Nota 4)

75 500 €

77 500 €

Outros serviços de garantia de fiabilidade a)

31 400 €

42 000 €

106 900 €

119 500 €

a)
Os serviços adicionais prestados pelo Revisor Oficial de Contas correspondem a trabalhos relacionados com a emissão de carta conforto no âmbito do
EMTN e certificação de demonstração da posição financeira intercalar.
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Para além dos Administradores Independentes, os restantes não executivos, não auferem qualquer remuneração pelo
exercício das suas funções.

O Desempenho
da BCR
3.1.
Contexto
Macroeconómico

3.4.
Inovação
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3.2.
Negócio

3.5.
Comunidade

3.3.
Pessoas

3.6.
Ambiente

Contexto
Macroeconómico
O ano de 2020 ficou marcado pela
pandemia causada pelo coronavírus
COVID-19 e pelas medidas de
confinamento adotadas para a
combater.
Os governos da grande maioria dos países impuseram
restrições à liberdade de circulação de pessoas e ao
livre exercício de atividades económicas, o que obrigou
a que muitos negócios operassem com capacidade
reduzida ou até mesmo encerrassem. O impacto na
atividade económica e na economia global foi muito
significativo.

o Produto Interno Bruto (PIB) registado uma queda de 7,6% em 2020
(o que compara com um crescimento de 2,2% em 2019), o Consumo
Privado diminuído 5,9% em 2020 (o que compara com um crescimento
de 2,6% em 2019) e o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) apresentado uma variação nula (o que compara com uma taxa
de 0,3% registada em 2019).
Para 2021 é esperada uma recuperação da atividade económica ao
longo do ano. De acordo com o último Boletim Económico divulgado,
o Banco de Portugal estima que o PIB português cresça 3,9% em 2021
e 4,5% em 2022. O Consumo Privado deverá apresentar um crescimento
de 3,9% em 2021 e de 3,3% em 2022 Já o IHPC deverá retornar à taxa
de 0,3% em 2021 e atingir 0,9% em 2022.
Evolução do PIB e Consumo Privado em Portugal (2017-2022e)
10,0%

5,0%

Em Portugal, o Governo decretou a 18 de março
o ‘Estado de Emergência’, limitando fortemente
a mobilidade das pessoas através de um confinamento
global de toda a população, o qual se prolongou até ao
início de maio. Durante o resto do ano e na sequência
de sucessivos’ Estado de Emergência’, a mobilidade
das pessoas manteve-se condicionada pela pandemia
e pelas medidas anunciadas, como o teletrabalho
obrigatório, a proibição de circulação entre concelhos
em alguns períodos ou recolhimento obrigatório, entre
outras.
Tendo em conta este enquadramento, os indicadores
macroeconómicos com maior influência na atividade
da BCR tiveram uma contração significativa, tendo

0,0%

2,1%
3,5%

3,1%

3,9%

3,3%

3,9%

4,5%

2021 (e)

2022 (e)

2,6%

2,8%

2,2%
-7,6%

-5,0%

-5,9%

-10,0%
2017

2018

2019

PIB

2020

Consumo Privado

Fonte: Banco de Portugal
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Atividade Económica

Preço médio anual de venda ao público dos combustíveis
rodoviários, Portugal, 2019-2020

Mercados financeiros
Apesar da atividade económica de 2020 ter sido marcada pelo impacto
negativo da pandemia, os principais mercados financeiros terminaram
o ano em forte recuperação face aos mínimos registados em março
e abril. Em alguns casos, como nos índices acionistas americanos,
asiáticos ou alemães, o desempenho do ano acabou mesmo por ser
positivo, suportado pelas ações coordenadas dos principais bancos
centrais (com políticas monetárias expansionistas), pelos programas
de estímulo à economia anunciados pelos governos dos principais
blocos económicos, pelo desfecho das eleições norte-americanas
e pelas notícias positivas relacionadas com o rápido desenvolvimento
e distribuição de vacinas contra a COVID-19.
Sendo a Brisa Concessão Rodoviária (BCR) um dos maiores emitentes
de obrigações em Portugal, essa recuperação também foi visível ao
nível do prémio de risco que o mercado exige para a dívida emitida pela
BCR, tendo o spread do empréstimo obrigacionista com maturidade
em 2025 caído 27 pontos base, de 0,78% para 0,51%.

Combustíveis rodoviários

‘19

‘20

Variação

Gasolina

1,53 €

1,45 €

-5,4%

Gasóleo

1,36 €

1,25 €

-8,6 %

Fonte: DGEG, Direção Geral de Energia e Geologia

No contexto macroeconómico descrito, o volume de vendas de
combustíveis registou uma diminuição de 15,1%, tendo contribuído
mais para este resultado a contração de venda de gasolina (-16,7%).
Venda de Combustíveis Rodoviários, Portugal,
2019-2020
Gasolina

Gasóleo

Mercado automóvel
Total

Em 2020, o preço médio anual de venda ao público do gasóleo em
Portugal diminuiu 8,6% face ao ano anterior. O preço da gasolina também
registou uma queda, embora ligeiramente inferior (-5,4%).

Evolução mensal acumulada das vendas de
veículos novos, Portugal, 2019-2020

-14,7%

1,7€
1,6€

-15,1%

0%
-10%

1,5€

-20%

-16,7%

1,3€

-30%

1,2€

-33,9%
-34,0%

-40%

Fonte: DGEG, Direção Geral de Energia e Geologia

1,1€

-28,3%

1,0€

-50%
J

F M A M J

J

A S O N D

J

F M A M J

2019

J

-60%

A S O N D

2020
Gasolina

JAN

FEV

MAR

ABR

Veíc. Ligeiros

Gasóleo

MAI

JUN

Veíc. Pesados

Fonte: APCAP, Associação Automóvel de Portugal
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1,4€

0,9€

Em 2020 foram vendidos aproximadamente 177 mil veículos em Portugal,
o que corresponde a uma quebra de 33,9% face a 2019.

Negócio

Evolução do Tráfego na rede BCR
O ano de 2020 foi um ano muito atípico, fortemente
marcado pela pandemia da COVID-19. A partir do
mês de março e até ao final do ano, as sucessivas
declarações de Estado de Emergência e as várias
medidas e restrições impostas pelo Governo português
à circulação de pessoas e ao livre exercício de atividades
económicas, como resposta à pandemia, tiveram um
impacto negativo no tráfego das infraestruturas
rodoviárias concessionadas à BCR.
O Tráfego Médio Diário (TMD) no ano registou uma
variação negativa de 25,2% face ao ano de 2019,
a que correspondeu um volume de tráfego de 15 986
veículos / dia.

Evolução do TMD Trimestral (Tráfego Médio Diário)
25 916
19 847

21 447
18 213

22 060

14 926

10 856

16 049

1T

2T

3T

4T

2019:
373 2020:
2020:
981
2019:
21 21
373
1515
986

A circulação (v.km) caiu 25,0%, ligeiramente menos do que o TMD,
beneficiando do facto de 2020 ter sido um ano bissexto. A variação do
tráfego orgânico também foi negativa, atingindo os 22,4%.
Breakdown do Tráfego (Acumulado; v.km)

Crescimento orgânico

Calendário e outros
efeitos

Total (v.km)

-2,6%

-25,0%

-22,4%
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Em 2020, os resultados operacionais
da BCR foram negativamente
afetados pela queda de tráfego,
como consequência da pandemia da
COVID-19.

Todas as autoestradas da concessão registaram decréscimos de
procura, tendo o TMD caído entre 12,4% na A14 e 32,6% na A6.
Tráfego Médio Diário por Autoestrada

-27,6%
1T20

2T20

3T20

4T20

2020

-14,9%
-24,8%

-25,0%

13 095

A3

15 714

A6

-32,6%

-15,2%
-12,4%

4 124
17 044
6 154
17 417

A13

4 097

A14

4 578

BCR
YoY%

15 986
TMD

A análise do tráfego por tipo de veículo mostra uma evolução menos
desfavorável dos veículos pesados, tendo registado um decréscimo
bastante inferior (-7,3%) face ao dos veículos ligeiros (-26,3%).

Classes

2020

Classe 1

81,2%

Classe 2

11,7%

Classe 3

0,8%

Classe 4

6,3%

TOTAL

100%

Demonstração de Resultados
€M

‘19

‘20

YoY

Proveitos Operacionais

653,8

500,9

-23,4%

Custos Operacionais

133,9

131,7

-1,7%

EBITDA

519,9

369,2

-29,0%

163,7

134,6

-17,8%

356,2

234,6

-34,1%

-60,6

-56,2

-

295,6

178,4

-39,6%

91,1

54,2

-40,5%

204,5

124,2

-39,3%

Amortizações e prov.
EBIT
Resultado Financeiro Líquido
Resultado antes imposto
Imposto
Resultado Líquido
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7,1%

Estrutura do tráfego por classes de portagem

A12

-23,6%

92,9%

25 563

A10

-20,7%

-25,2%

-26,3%

53 507

A9

-27,1%

-49,4%

A2

A5

-25,8%

-10,9%

25 978

A4

-19,7%

Estrutura de Tráfego

-7,3%

A1

-26,3%

-23,0%

Crescimento Trimestral da Circulação (YoY; v.km)

Crescimento
Pesados/Ligeiros (YoY)

NEGÓCIO

Durante os meses de janeiro e fevereiro o tráfego teve um desempenho
positivo. Contudo, como referido, a partir de março o tráfego foi impactado
pela pandemia da COVID-19, a qual restringiu a mobilidade das pessoas.
Abril foi o mês em que o tráfego sofreu a queda mais acentuada.
A partir de maio e durante os meses de verão o tráfego recuperou,
como resultado do levantamento gradual das medidas restritivas que
tinham sido impostas. Nos últimos meses do ano o tráfego voltou
a deteriorar-se, como consequência da 2ª vaga da pandemia.

Em 2020, os proveitos operacionais totalizaram €500,9M, o que
representa um decréscimo de 23,4% face ao período homólogo.
As receitas de portagem atingiram os €475,3M (diminuição de
23,7% face ao final de 2019), devido à já referida queda do tráfego
motivada pela pandemia da COVID-19 e consequentes limitações
impostas pelo Governo à circulação de pessoas e livre exercício
de atividades económicas.
As receitas relacionadas com as áreas de serviço atingiram os
€20,1M (-19,5% face ao período homólogo).

Os Custos Financeiros registaram uma evolução positiva,
tendo diminuído 7,3% face ao período homólogo. Esta redução
é essencialmente explicada pelo decréscimo nos juros pagos,
que refletem os reembolsos de dívida efetuados no período
(num montante aproximado de €164M) e que se traduziram
num menor nível de dívida bruta face a 2019.

Investimento em projetos concluídos:
Obra de beneficiação em pavimentação, numa extensão de 19,7
km na A6, o sublanço A2/A6/A13 – Vendas Novas
Diversas intervenções, ao nível da conservação, nos pavimentos
da A1, A3 e A14
Trabalhos de reabilitação e reforço nas seguintes obras de arte
e túneis:

O Resultado Líquido foi de €124,2M, apurado com base num Resultado
Antes de Impostos de €178,4M e em €54,2M de Imposto sobre
o Rendimento.

na A1, viaduto sobre o Rio Arunca
na A2, viadutos Sul e Norte do Montinho e Passagem Inferior 268

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
decréscimo de 1,4% face ao período homólogo, totalizando
€128,9M.
No final do ano, a BCR tinha 9 colaboradores, representando
Custos com pessoal de €1,4M. A rubrica de Amortizações,
Depreciações, Ajustamentos e Provisões, líquida de reversões,
ascendeu a €134,6M (-17,8% face a 2019), refletindo novas
previsões de tráfego ajustadas em função da crise pandémica
atual. De referir que o método de cálculo da amortização dos
ativos relativos ao direito de concessão da BCR é baseado na
evolução do tráfego.
O Resultado Operacional (EBITDA) no final de 2020 foi de €369,2M,
o que representa um decréscimo de 29,0% ou de €150,7M face ao
mesmo período do ano anterior. O decréscimo registado ao nível dos
proveitos operacionais, em conjunto com a diminuição registada nas
rúbricas de custos, originou uma margem EBITDA de 73,7%.
Em 2020, o Resultado Financeiro da BCR registou um valor negativo
de €56,2M, o que representa uma melhoria de €4,4M 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.

na A3, viaduto sobre o Rio Guisando

Investimento (CAPEX)
e Geração de Caixa (EBITDA-CAPEX)
Ao longo de 2020 a BCR investiu €52,1M com o intuito de assegurar
a manutenção do elevado nível de segurança e conforto de quem viaja
nas autoestradas. Este montante inclui €31,1M referente a grandes
reparações (pavimentos, obras de arte, túneis e taludes), tratados
contabilisticamente como provisão ao abrigo do IFRIC 12, e não como
investimento amortizável. O valor dos alargamentos totalizou €8,2M. As
restantes rubricas, incluídas em Outros, ascendem a €12,8M, referentes
essencialmente a Equipamentos e Sistemas, Fiscalização e diversos
trabalhos de melhorias na rede (edifícios e infraestruturas).

Investimento em projetos em curso:
Alargamento e Beneficiação para 2x4 vias e reabilitação dos
atuais túneis de Águas Santas, do sublanço Águas Santas (A4/
A3) – Ermesinde, da A4
Obra de beneficiação em pavimentação na A13 – Almeirim –
Salvaterra (até Ribeira Muge), numa extensão de 11,2 km

na A4, ponte sobre o Rio Tâmega
na A9, Túnel de Montemor
Abertura do serviço de restauração Colibri Via Verde nas Áreas
de Serviço de Aveiras de Cima, Pombal e Gaia, na A1.
O indicador de geração de caixa (EBITDA – CAPEX) atingiu o montante
de €317,1M.

‘19

‘20

YoY

EBITDA

519,9

369,2

-29,0%

CAPEX

66,0

52,1

-21,2%

4,7

8,2

73,0%

Grandes Reparações

45,6

31,1

-31,9%

Outros (equipamento, supervisão, etc)

15,7

12,8

-18,4%

453,8

317,1

-30,1%

€M

Alargamentos

EBITDA-CAPEX

Intervenções na A1, A4, A5 e A9 para a conservação de taludes
Trabalhos de reabilitação e reforço do viaduto sobre a Ribeira
do Alberginho, na A2
Inspeções periódicas às infraestruturas, bem como a auscultação
de pavimentos, observação e monitorização de taludes e
estruturas de contenção e inspeção de obras de arte cuja
informação servirá de apoio aos estudos de beneficiação,
estabilização e/ou reforço estrutural dos mesmos
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Os custos operacionais, excluindo Amortizações, Depreciações,
Ajustamentos e Provisões, atingiram os €131,7M em 2020, representando
uma variação negativa de 1,7% face ao mesmo período do ano anterior.

Demonstração da Posição Financeira

‘19

‘20

YoY

2 530,9

2 373,9

-6,2%

Não-Corrente

2 253,7

2 186,2

-3,0%

Intangíveis

2 165,6

2 090,2

-3,5%

Ativo

88,1

96,0

+9,0%

277,2

187,7

-32,3%

231,9

149,4

-35,6%

45,3

38,3

-15,3%

225,9

215,0

-4,9%

2 305,0

2 158,9

-6,3%

1 768,4

1 437,2

-18,7%

Empréstimos a Curto-prazo

182,5

358,3

+96,3%

Outros

354,1

363,5

+2,7%

Outros
Corrente
Caixa e Equivalentes
Outros
Capital Próprio
Passivo
Empréstimos M/Longo-prazo

€M

dezembro

Dívida Bruta
Caixa e Equivalentes
Dívida Líquida

Dívida Nominal

Dívida Bruta
Caixa e Equivalentes
Dívida Líquida

dezembro

-156

-8,0%

149

-83

-35,6%

1 646

-73

-4,3%

∆ face a dez/2019 (€M/%)

1 810

-164

-8,3%

149

-83

-35,6%

1 660

-81

-4,7%

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) encontramse, à data de 31 de dezembro de 2020, significativamente dentro dos
limites estabelecidos. O rácio Dívida Líquida / EBITDA situou-se nos
4,52x, ou seja, 0,73x abaixo do limite máximo de 5,25x definido para
o respetivo nível de trigger event. O rácio Historic ICR era, em dezembro
de 2020, de 7,11x, ou seja, muito acima do limite mínimo de 2,25x definido
para o respetivo nível de trigger event.

Posição de caixa de €149,4M (dos quais cerca de €87,9M em
contas de reserva, para investimento e serviço de dívida)

Rating

€400M em linhas com garantia de subscrição (não utilizadas)

Rating BCR Outlook BCR

Geração significativa de cash-flow
Perfil de amortização da dívida pouco concentrado, com
montante máximo de vencimento num só ano de cerca de €339M
(correspondente ao reembolso de um empréstimo obrigacionista
de €300M e à amortização anual de €39M do empréstimo do BEI).

Perfil de Amortização da Dívida (€M)
339

339

339

Moody’s
Fitch

Ações em 2020

Baa2

Estável

8/abr: já em plena pandemia, o Outlook foi
revisto de ‘Positivo’ para ‘Estável’. A notação
de rating manteve-se inalterada

A-

Estável

A notação de rating manteve-se inalterada

Evolução Previsivel da BCR

339

No ano de 2021, a BCR prosseguirá a sua missão – proporcionar
mobilidade eficiente e segura para as pessoas – mantendo o nível de
operacionalidade, qualidade e segurança da sua rede, de acordo com
as circunstâncias que se verificarem.

159
100
39

39

39

39

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A 31 de dezembro de 2020 a dívida bruta da BCR era de €1 810M (ótica
nominal), tendo sido amortizados durante o ano €39M referente ao
empréstimo do BEI e reembolsados os €125M que estavam a ser
utilizados no âmbito de programas de papel comercial com garantia
de subscrição.
€M

1 795

No final do ano a BCR tinha uma sólida posição de liquidez e um baixo
risco de refinanciamento, suportados por:

39

Perfil da Dívida e Posição de Liquidez

∆ face a dez/2019 (€M/%)

Obrigações

BEI

Cerca de 67% da dívida estava sujeita ao regime de taxa de juro fixa
e cerca de 33% ao regime de taxa de juro variável. O custo médio
ponderado da dívida em 2020 (incluindo o efeito dos instrumentos
derivados) foi de 2,1%, o que representa uma diminuição de cerca de 2
pontos base face ao custo médio verificado durante o período homólogo.

39

A pandemia da COVID-19 continuará a ter em 2021 um impacto
significativo na circulação de bens e pessoas, o que irremediavelmente
afetará o tráfego numa medida e extensão que neste momento ainda
não são quantificáveis.
Os custos operacionais deverão evoluir em linha com a inflação.
A BCR manterá a sua forte posição financeira, estudando
e implementando as soluções de financiamento mais eficientes na
atual e futura conjuntura.

NEGÓCIO

No final de dezembro de 2020, o Ativo da BCR era de €2 373,9M,
constituído essencialmente pelo ativo intangível respeitante ao direito
de concessão da rede de autoestradas e por depósitos bancários.
O Passivo registou uma diminuição de €146,0M face a dezembro de
2019 (para €2 158,9M), como resultado da redução da dívida financeira.
O Capital Próprio diminuiu €11,0M (para €215,0M), tendo para esta
variação contribuído a distribuição efetuada ao acionista BCR SGPS,
S.A., no montante total de €135,5M, parcialmente compensada pelo
Resultado Líquido do ano.
€M

Covenants

Dívida Contabilística

Pessoas

A BCR tem presente que as pessoas são um dos ativos
mais valiosos para a concretização da estratégia do
negócio.
A BCR possui um efetivo de 9 trabalhadores,
essencialmente constituído por elementos de
Administração, Direção e de apoio aos mesmos. Esta
é uma equipa multidisciplinar altamente especializada,
com valências nas áreas da gestão, engenharia, gestão
de infraestruturas, equipamentos e sistemas rodoviários
e gestão de ativos.
A BCR responde às suas obrigações enquanto
concessionária de autoestradas através de contratos
de prestação de serviço com as maiores empresas
do Grupo Brisa. Como maior cliente das empresas de
Operação e manutenção de infraestruturas, tecnologia
e serviços partilhados define elevados padrões de
desempenho e influencia de forma determinante os
padrões de atuação dessas empresas.

políticas traduzem-se na incorporação das melhores práticas, mas
também no desafio permanente no desenvolvimento de processos
inovadores que permitem a manutenção dos mais elevados padrões
de desempenho. Destacam-se neste âmbito o sistema de gestão de
desempenho e o de desenvolvimento de competências.
Para a BCR a garantia das melhores condições de trabalho para todos
os colaboradores envolvidos na consecução dos seus objetivos é um
dos alicerces da sua atuação. As empresas BGI e BOM, que possuem
a missão de assegurar a atividade de exploração, manutenção
e conservação da infraestrutura rodoviária, materializam as iniciativas
que asseguram a implementação das melhores práticas de avaliação
e controlo de riscos profissionais e o envolvimento da Administração,
de toda a estrutura dirigente e dos trabalhadores na definição de
responsabilidades, as formas de controlo e de melhoria contínua do
processo inerente ao Sistema de Gestão de Segurança no Trabalho.
Com o propósito de reforçar as condições de segurança a BCR decidiu
avaliar a integração de veículos de proteção com atenuadores de
impacto nos trabalhos a realizar nas vias. Estes equipamentos permitem
assegurar o reforço das condições de segurança, não só para os clientes
que passam a ter maior visibilidade sobre os trabalhos que estão a ser
realizados nas vias, como para os trabalhadores que os estão a realizar.

O modelo de gestão das pessoas da BCR está integrado
no Grupo Brisa, e através de políticas integradas
assegura a concretização de processos orientados para
a criação de valor e para garantir a sustentabilidade
e o desenvolvimento do potencial humano. Essas
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As pessoas são o fator distintivo
da Brisa e os seus valores,
competências e mobilização são
alicerces fundamentais para a
concretização da estratégia.

Foi sob o mote Brisa Regresso Seguro que foram concebidas medidas
de segurança e respetivos materiais de comunicação para divulgação
e treino das regras de segurança definidas no âmbito da prevenção
da COVID-19.

questionários aos colaboradores e das auditorias de entidades internas
e externas, que tem confirmado a manutenção da certificação.
Em 2020 foram desenvolvidas novas soluções para tornar o Brisa
+Vida mais acessível a todos os colaboradores. Neste sentido, foi criado
o Guia Brisa +Vida, que sintetiza os princípios, valores e medidas que
fazem parte do programa. Foi ainda criada uma formação de e-learning,
disponibilizada a todos os colaboradores e que passará a fazer parte
do processo de integração e boas-vindas de novos colaboradores.
A BCR é uma das empresas do Grupo Brisa certificada como empresa
familiarmente responsável desde 2019.
O Desenvolvimento de competências é concretizado através da formação
contínua dos colaboradores, mas também através da promoção da
participação em projetos pluridisciplinares. A BCR e as empresas do
Grupo que lhe prestam serviços tem implementados processos de
formação e de desenvolvimento, materializados através de programas
de formação nos vários domínios de atuação nas áreas técnicas e
comportamentais. O processo de formação é dinamizado pelo centro
corporativo da Brisa, com recursos aos melhores especialistas nas
várias áreas, destacando-se ainda o facto da Brisa ser certificada pela
DGERT para as áreas da segurança e saúde, proteção de pessoas e
bens e integração de colaboradores.

A paz social é um dos aspetos valorizados. A BCR é subscritora do
Acordo Coletivo de Trabalho do Grupo Brisa . O Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT Brisa) é negociado anualmente desde 1989, sendo
subscrito hoje por forças sindicais pertencentes às duas grandes
organizações sindicais portuguesas (UGT e CGTP) e cobre a população
ligada às atividades de exploração e conservação de Autoestradas
e Serviços de Mobilidade. Todos os anos foi conseguida a negociação
do ACT com todas as Partes.
Na gestão dos vários processos de desenvolvimento organizacional
concretizados nos últimos anos foi sempre possível, com a elevada
responsabilidade dos intervenientes, encontrar pontos de entendimento
e de equilíbrio que muito têm contribuído para a sustentabilidade do
Grupo.
A Paz Social tem sido mantida ao longo dos anos e é um dos fatores
fortemente valorizado por todas as Partes.

Em 2020 a BCR pode também começar a contar com o novo site que
apresenta o Grupo Brisa do ponto de vista das diferentes marcas
recrutadoras bem como a proposta de valor na componente de pessoas.
Permite ainda apresentar os programas de talento jovem e divulgar
todas as oportunidades de recrutamento externas e internas.

O Programa Brisa + Vida que engloba todas as medidas de promoção
das melhores práticas de conciliação entre a vida profissional, familiar
e pessoal. O desenvolvimento deste programa e das medidas de
promoção do bem-estar associadas tem tido como retorno o aumento
da satisdação e do compromisso dos colaboradores, não só da BCR,
como das restantes empresas do Grupo Brisa, prestadoras de serviço
à BCR. Estes resultados são aferidos anualmente através de

41

PESSOAS

Para as áreas operacionais foi ainda criado o programa Brisa Operação
Segura, no contexto do qual se delineou e implementou o plano de
ação, de forma a garantir todas as condições necessárias para que os
colaboradores mantivessem o despenho da sua atividade com toda
a confiança e proteção. Este processo foi criado para garantir as medidas
de segurança adequadas e a preparação dos colaboradores para
a atividade do dia a dia. As medidas foram implementadas com sucesso.

Inovação
A Brisa Concessão Rodoviária (BCR)
tem uma longa tradição de inovação,
durante muito tempo concentrada
nas soluções de engenharia e de
segurança rodoviária, além da
gestão ambiental e, desde o início
deste século, focada na criação de
autoestradas inteligentes, onde os
sistemas de telemática rodoviária
vieram revolucionar a operação
e o serviço aos clientes.

Safety. Estes projetos europeus reforçam a cultura de investimento
contínuo que a BCR, através da Brisa, tem adotado em inovação, com
principal foco em:

A inovação é parte do modelo de negócio da BCR e é
a garantia de um elevado nível de serviço e de uma
elevada eficiência operacional.

Colaboração com centros de investigação
e universidades

Para isto, a BCR recorre a várias unidades do Grupo
Brisa numa ótica de cooperação. A Via Verde Portugal,
no contexto dos serviços de portagem e de mobilidade,
desafia a capacidade tecnológica do Grupo. A A-toBe incorpora os desenvolvimentos no seu portefólio
de soluções tecnológicas. A Direção de Tecnologias
e Sistemas integra as novas soluções em ambientes
de produção. Por fim, o Grow Mobility identifica
startups capazes de desenvolver projetos piloto que
acrescentem valor.

A BCR, através da Brisa, tem trabalhado com a Academia em vários
projetos de investigação, de forma a utilizar esses conhecimentos
no terreno e dar aplicabilidade ao que tem sido investigado, onde se
destacam as seguintes parcerias:

Validação da utilização de tecnologias 5G na mobilidade
cooperativa conectada em veículos autónomos;
Digitalização das infraestruturas e automatização dos processos;
Segurança informática (Cibersegurança).

FINANCIAMENTO EUROPEU: €568m

3

colaborações com grupos de investigação das
Universidades de Aveiro, Coimbra e Lisboa

Os trabalhos destas investigações concentram-se sobretudo em
soluções para comunicações veiculares, nomeadamente em aplicações
veículo-veículo (V2V) e veículo-infraestrutura (V2I) e recolha de
informação sobre o estado da infraestrutura e veículos, com o objetivo
de aumentar a segurança dos utilizadores da infraestrutura rodoviária.
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O ano de 2020 foi um ano de consolidação dos projetos
já decorridos em 2019, nomeadamente C-Roads
Portugal, C-Streets, MedTIS III, ArcAtlantique III e Road

Expansão da rede C-ITS por via da execução de 5 macro pilotos
ao longo de aproximadamente 1 000 km de infraestrutura;

Projectos de inovação

Carregamentos Elétricos
Em parceria com players da indústria, foi
desenvolvida uma solução técnica de backend
operacional e APP SDK para dar ao utilizador de
serviços Via Verde a possibilidade de encontrar,
conectar, iniciar e terminar sessões em postos
de carregamento elétrico.

Soluções Contactless
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No contexto de pandemia e intrínseca necessidade
de minimização de contacto, procedeu-se ao
desenvolvimento de soluções de pagamento
contactless através de QR code em drive-throughs
e à automatização da saída de títulos na praça
de portagens.

Comunidade
A Segurança Rodoviária é um
valor central na atividade da Brisa
Concessão Rodoviária (BCR) e um
dos principais serviços que esta
presta aos seus clientes.
Esta prioridade é assegurada através de um conjunto
de linhas de ação, entre as quais se destacam
uma rigorosa política de gestão ativa do tráfego,
a manutenção e conservação das vias, a melhoria
contínua dos equipamentos, dos sistemas e dos
procedimentos, bem como, ainda, uma atividade
continuada de comunicação e informação, dirigida
a diferentes segmentos da população.
As autoestradas são três vezes mais seguras quando
comparadas com estradas nacionais. Na rede BCR
é possível observar uma constante melhoria da taxa
de sinistralidade, principal indicador nesta matéria,
como se pode constatar pela análise do desempenho
no período 2010-2020.
A BCR respondeu ao desafio da União Europeia de
reduzir em 50% o número de mortos em acidentes
rodoviários, entre 2010 e 2020. Na sua rede de
autoestradas, nesse período, esse número teve uma
redução de 56,9%, de 51 para 22. A BCR irá trabalhar
para contribuir para atingir o novo objetivo da União
Europeia, para a década 2020-2030, de reduzir em
50% o número de mortos e feridos graves.

Taxa de sinistralidade no período 2010-2020
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Indicadores de sinistralidade
Na rede BCR, em termos absolutos, o número de acidentes registou
uma queda em 2020 (-32,3%), assim como a taxa de sinistralidade
(-10,7%). Face ao ano anterior, registou-se uma redução na taxa de
acidentes com mortos (de 0,30 em 2019 para 0,29 em 2020). Também
a taxa de acidentes com feridos graves registou uma melhoria, com
uma redução de 4,5%, passando de 0,7 em 2019 para 0,6 em 2020.
Estes indicadores revelam, de um modo geral, um progresso na rede
BCR, onde a taxa de sinistralidade voltou a diminuir, apesar do aumento
da gravidade dos acidentes registados.
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‘19

‘20

Variação
2019-2020

Total de acidentes

2 997

2 028

-32,3%

Índice de gravidade

3,44

3,64

5,8%

30,84

27,55

-10,7%

Taxa de acidentes com mortos

0,30

0,29

-4,4%

Taxa de acidentes com feridos graves

0,67

0,64

-4,5%

Taxa de acidentes com feridos ligeiros

8,61

7,30

-15,3%

Índice de sinistralidade

9,58

8,22

-14,2%

Taxa de sinistralidade

Taxa de mortos

0,33

0,30

-9,2%

Taxa de feridos graves

1,05

0,72

-31,4%

Taxa de feridos ligeiros

14,21

10,91

-23,2%

Operação, manutenção e melhoria das
autoestradas
Entre as ações realizadas na promoção da segurança rodoviária
destacam-se as obras de beneficiação e de reforço de pavimento das
autoestradas. Estes investimentos passam por uma melhoria das
condições de circulação, aumento do número de vias em lanços sujeitos
a obras de alargamento, assim como pela instalação e melhoramento
da sinalização rodoviária.
O trabalho realizado pela BCR, para este progresso constante em
matéria de segurança rodoviária nas autoestradas, materializa-se
através de um conjunto de investimentos e atividades, entre as quais
se destacam em 2020:
O Centro de Coordenação Operacional (CCO), que centraliza
a gestão de todas as atividades de operação e manutenção,
incluindo as operações de assistência e socorro em autoestrada;
A cobertura da totalidade da rede de autoestradas do Grupo pelo
sistema de telemática e segurança rodoviária (iBrisa);

 realização de intervenções nas infraestruturas: alargamentos;
A
melhoria das condições de circulação; beneficiação de
pavimentos; substituição de sinalização; reforço, reparação
e substituição de pórticos e semi-pórticos; reabilitação de
separadores centrais; reparação e reabilitação de obras de arte
e equipamentos de via;
A melhoria dos sistemas de comunicação e de informação
sobre as condições de circulação na autoestrada – através de
sinalização dedicada, ações de comunicação através de media,
canais de comunicação digital (app Via Verde) e serviço de
atendimento ao cliente.

Resposta a situações de emergência
A capacidade de resposta a situações de emergência é fundamental para
prevenir os riscos, mitigar os impactos e aumentar as probabilidades
de sucesso na assistência e no socorro aos clientes.
Para isto, a BCR adotou sistemas de controlo, soluções técnicas,
soluções de organização e de gestão, para responder a estas situações,
protegendo os clientes e as comunidades locais que possam também
ser afetadas. Este trabalho é desenvolvido em estreita colaboração
e articulação com as demais entidades competentes (ANPC - Autoridade
Nacional de Proteção Civil, GNR – Guarda Nacional Republicana, PSP Polícia de Segurança Publica, corporações de bombeiros, entre outras).

Campanhas de segurança rodoviária
A comunicação e a sensibilização para os riscos e as melhores práticas
em matéria de segurança rodoviária é uma das atividades desenvolvidas
pela BCR, com vista a contribuir para uma redução da sinistralidade,
através da promoção de uma cultura de segurança rodoviária em
Portugal.
Em 2020, o foco da BCR voltou a estar na prevenção dos riscos associados
ao uso dos equipamentos digitais - smartphones e tablets - durante
a condução. Este é um tema que já foi abordado em campanhas em
anos anteriores, por causa dos impactos que se começa a perceber
que tem na sinistralidade.
Desta forma, foi reativada a campanha “Offline no carro, Online na
vida”, divulgada em vários canais de comunicação internos e externos.

Programa educativo nas escolas
Em 2005, a BCR tomou a iniciativa de criar um programa de segurança
rodoviária dirigido à população escolar do 1º ciclo do Ensino Básico
(entre os 6 e os 10 anos), intitulado “Brisa nas Escolas”, e focado desde
o início na prevenção rodoviária, com o programa Primeiro a Segurança.
No ano letivo 2019-2020, o Programa Primeiro a Segurança foi suspenso
por força das medidas de contenção da pandemia da COVID-19.

Observatório de segurança rodoviária
O Observatório de Segurança Rodoviária, criado em 2018, tem como
objetivo reforçar as capacidades e as competências da empresa na
resposta ao desafio de redução da sinistralidade rodoviária. A sua missão
consiste em emitir recomendações, com vista a definir estratégias
e iniciativas para a redução da sinistralidade.
O Observatório de Segurança Rodoviária, cuja equipa representa as
áreas relevantes do Grupo na matéria, tem como principais atribuições:

Qualidade do serviço
A qualidade do serviço prestado aos clientes e utilizadores das
autoestradas (e por acréscimo aqueles dos serviços de mobilidade), nos
domínios do atendimento e da assistência e socorro, é uma componente
fundamental para a criação de valor na perspetiva do capital social
e de relação com a BCR.

Reunir informação estatística sobre as incidências verificadas
na rede operada pela BCR e proceder a sua análise;

A BCR, através do Centro de Coordenação Operacional (CCO) e da
Assistência Rodoviária, asseguram a assistência e o serviço aos clientes
cujos principais indicadores em 2020 foram:

Elaborar estudos e propostas que permitam tomar decisões
estratégicas orientadas para o aumento da segurança rodoviária
e a redução da sinistralidade;

Patrulhamento e assistência:
8 915 776 km percorridos pelas carrinhas de assistência rodoviária
114 032 eventos na rede (número de incidências articulados com o CCO)

Acompanhar a implementação de planos internos de segurança
rodoviária.

6,5 minutos de tempo médio de resposta a uma ocorrência
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Número de apoio ao cliente:
210 730 300
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Principais indicadores de sinistralidade

Ambiente

A estratégia e a ação da Brisa Concessão Rodoviária
(BCR) em matéria de ambiente estão alinhadas com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas, além de darem cumprimento às principais
diretrizes de política ambiental e às respetivas leis
e regulamentos, designadamente nos domínios da
proteção da biodiversidade, da mitigação dos impactes
associados ao tráfego, das alterações climáticas e da
descarbonização.
O foco principal da BCR, neste domínio, em 2020, esteve
na melhoria dos sistemas de recolha e tratamento
de informação de suporte à gestão ambiental, no
desenvolvimento de objetivos operacionais e, no âmbito
do Grupo Brisa, na participação e na preparação de um
modelo para a transição energética das operações com
vista à redução sistemática das emissões de carbono.

PRINCIPAIS PROJETOS

A busca constante da eficiência operacional e da mitigação
e compensação dos impactes ambientais estão na base dos objetivos
e dos projetos ambientais da BCR. A resposta sistemática, transversal
e agregadora aos desafios das alterações climáticas está no topo da
agenda da empresa, desde 2018, quando participou desde o início no
Projeto Clima 2.0 do Grupo Brisa.
O trabalho desenvolvido em 2019 na construção de um dashboard que
agrega e centraliza todos os indicadores ambientais, tornou possível,
em 2020, uma melhoria no controlo e atuação em todos os impactes
ambientais, que permitiu acompanhar o desempenho dos indicadores
ambientais e apoiar o respetivo reporte anual.
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As autoestradas são infraestruturas
lineares com fortes impactes
ambientais, tanto na fase de
construção como depois durante
toda a respetiva vida útil. A BCR
tem desde sempre uma cultura de
adoção das melhores práticas de
gestão ambiental, em todas as fases
desde o projeto e construção até
à operação e manutenção.
O objetivo é sempre prevenir, mitigar
ou compensar os impactes.

Os principais domínios de intervenção do projeto Clima 2.0 explicam-se da seguinte forma:

Resíduos

No seguimento do projeto Clima 2.0, foi dada continuidade a vários projetos especiais, designados
por Clima 2.X, mantendo-se o foco na continuação da redução de impactes ambientais na energia,
água e economia circular. Em 2020, destacamos:

Combustível

Clima 2.1 Energia

1. Veiculos de Utilização Pessoal
2. Geradores

1. Produzidos nas atividades
operacionais das empresas
de suporte

Desenvolvimento de um projeto de transformação energética das operações da Brisa
Concessão Rodoviária (“E-TIM | Energy Transition in Motorways”)

2. Resultantes de acidentes

Projeto E-TIM
1

1
2

2
3

2

Combinação de soluções de eficiência energética, a implementar de forma
faseada num horizonte temporal de quatro anos.

2

Aumento da produção de energia solar fotovoltaica, redução do consumo de
energia para iluminação, desenvolvimento de um projeto piloto de produção
e fornecimento de hidrogénio verde para utilização pela frota de veículos
operacionais.

1

4

Gestão integrada das soluções de eficiência energética assente num sistema
de Inteligência Artificial, de forma a otimizar o desempenho global.

3
4

Instalação de painéis fotovoltaicos para auto-consumo em 4 Centros Operacionais (Almodôvar,
Coina, Carregado e Maia)

Água

Eletricidade

1. Centro de Coordenação

1. Centro de Coordenação

2. Centros Operacionais
3. Limpeza das praças de

2. Centros Operacionais
3. Iluminação de autoestrada
4. Praças de Portagens
5. Áreas de Serviço

Operacional

portagem

4. Sistemas de rega

Operacional
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1

1

5

Redução de emissões em linha com o objetivo estabelecido pela União Europeia
de redução das emissões de gases com efeito de estufa para 55% até 2030.

Projeto Via Verde Eletric

PRINCIPAIS INDICADORES
A Brisa Concessão Rodoviária é responsável pela gestão e operação
de um conjunto de autoestradas e respetivas áreas de serviço. Esta
responsabilidade é assegurada por um conjunto de empresas que
presta serviços de suporte à Concessionária:

A BCR desenvolveu uma nova rede de pontos de
carregamento elétricos rápidos e ultra rápidos nas suas
autoestradas, que entrará em serviço ao longo de 2021,
com a marca Via Verde Eletric.

Brisa Operação e Manutenção (BOM) – serviços de operação e
manutenção das infraestruturas rodoviárias;

Esta rede vai ser implementada ao longo de 2021 e, quando
estiver concluída, contará com 82 pontos de carregamento,
com soluções de 50kW e de 150 a 350 kW, em todas as
suas áreas de serviço.

Brisa Áreas de Serviço (BAS) – gestão das áreas de serviço.

A rede Via Verde Eletric é o contributo da BCR, no âmbito
do Grupo Brisa, para a transição para a mobilidade elétrica
como solução para a descarbonização dos transportes
rodoviários, facilitando o uso de veículos elétricos nas
médias e longas distâncias.
A nova rede Via Verde Eletric é uma parceria da Brisa com
a BP, Cepsa, EDP Comercial, Galp Electric, Ionity e Repsol,
e representa um investimento global na ordem dos 10
milhões de euros.

Brisa Gestão de Infraestuturas (BGI) – serviços de engenharia
especializada e de engenharia de manutenção;

Consumo de Eletricidade
Não considerando o aumento do número de unidades de restauração e
espaços comuns das áreas de serviço sob gestão da BAS, o consumo
de eletricidade mantém a sua tendência decrescente.
Consumo de Eletricidade (103 GJ)

120

100

A metodologia adotada para contabilização dos impactes ambientais
associados à Brisa Concessão Rodoviária (BCR) foi a de controlo
financeiro. Nesta sequência, em termos de consolidação de resultados,
os dados operacionais das empresas responsáveis pelos serviços de
suporte são alocados à própria Concessionária, na medida em que é esta
a detentora dos ativos em causa (infraestruturas rodoviárias, incluindo
portagens; centros operacionais; áreas de serviço).

101,2
94,0
80

84,2
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40

Neste âmbito, foram definidos e aprovados objetivos operacionais para
as empresas de suporte (consumos de eletricidade, combustível, água,
geração de emissões GEE e produção de resíduos), os quais foram
integrados no Planeamento e Orçamento de 2021.

20

0

2017

2018

Objetivos de redução
Consumo de eletricidade: 17% até 2028
Consumo de combustível: 53% até 2028
Consumo de água: 3% até 2025
Produção de resíduos: implementação de plano de ação
Ano referência 2019
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A expansão das unidades Colibri resultou num aumento de consumo
de 5 740 GJ. Sem este incremento, teríamos uma redução de 4% do
consumo de eletricidade face a 2019.
Durante o ano 2020 prosseguiu-se com a implementação do Plano de
Racionalização do Consumo de Energia (PRCE), que permitiu continuar
a tendência de otimização do consumo de energia face aos anos
anteriores, através de uma gestão mais eficiente e inteligente dos
consumos, bem como do investimento em equipamentos mais eficientes.

AMBIENTE

Desenvolvimento de um projeto de mobilidade elétrica: Projeto
Via Verde Eletric

Consumo de Combustível

Em 2020 as emissões agregadas da BCR diminuíram cerca de 26%
face ao ano anterior.

Consumo de Energia

Em 2020 os consumos associados ao combustível diminuíram cerca
de 21% face a 2019.
Consumo de Combustível (103 GJ)

A redução combinada dos consumos de eletricidade e de combustível,
ou seja, o consumo de energia apresenta uma redução de cerca de
0,1% face a 2019. A contribuição é maioritariamente do consumo em
eletricidade associado à operação das infraestruturas da BCR (cerca
de 92%).

Emissões GEE A1+A2 (MB) (103 tCO2e)
14

Energia Consumida (103 GJ)
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0,74
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Foi dada continuidade à otimização da gestão do número de veículos
e à composição da motorização da frota, no entanto a redução verificada
em 2020 foi também influenciada pela redução da atividade associada
à operação, como consequência da pandemia causada pelo COVID-19
e das respetivas medidas de confinamento adotadas.
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Nota: O reporte dos resultados agregados (âmbito1+âmbito2) utiliza o market-based method (ver indicador
GRI 305-2 em Anexo).

Emissões de GEE
As emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) são a combinação
dos consumos de eletricidade e de combustível multiplicados por um
fator de emissão e podem ser de 2 âmbitos. Ou seja:
Emissões de âmbito 1 = Consumo de combustível x Fator de
emissão (da respetiva categoria de veículo ou gerador)
Emissões de âmbito 2 = Consumo de eletricidade x Fator de
emissão (associado à produção dessa energia)
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10

Consumo de Água Captada

Produção de Resíduos

No período em análise verificou-se uma redução de cerca de 20% do
consumo de água captada, face ao ano anterior.

No corrente ano em análise verificou-se um acréscimo de 8% na
quantidade de resíduos encaminhada a destino final.

Captação de Água (103 m3)

Produção de Resíduos (ton)
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80,8
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60
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40

1000

20

500

1 513

275
1 365

717

0
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0

2017

2018

Resíduos Agregados BCR

2019

2020

Aumento resultante da atividade BAS

Nota: A empresa Brisa Áreas de Serviço está fora do âmbito de consolidação do indicador água (ver GRI
303-3 em anexo).

A redução verificada em 2020 foi também influenciada pela redução
da atividade associada à operação, como consequência da pandemia
causada pelo COVID-19 e das respetivas medidas de confinamento
adotadas.

O aumento verificado em 2020, decorre essencialmente da expansão
do número de unidades de restauração sob gestão da Brisa Áreas
de Serviço. Se não considerarmos esse aumento (275 ton), verifica-se
uma redução de cerca de 10% na quantidade de resíduos produzida
face a 2019.
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Projeto Clima 2.4 - tem um grande enfoque na racionalização dos
consumos de água, prevê-se uma melhoria significativa nos processos
de gestão e consequentemente uma redução de consumos.

Toneladas (t)

Total

Perigosos

Não
Perigosos

Valorização

Deposição

28

1 612

485

1 156

1 641

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

Concretamente o esforço de amostragem subjacente à execução dos
PGMA em 2020 foi o seguinte:

Os Planos Gerais de Monitorização do Ambiente (PGMA) abrangeram,
em 2020, uma extensão total de cerca de 300 km.

1 641

Águas Subterrâneas

115

A3

Colheitas

Águas Superficiais

Com o projeto Clima 2.3 – Economia Circular, que tem um grande enfoque
na melhoria dos processos de gestão dos resíduos gerados e induzidos
pela atividade da Brisa Concessão Rodoviária, é expectável que haja
uma redução na quantidade de resíduos produzida.

355

A4

Porto

Colheitas

Ruído

32
A14

Ensaios

Qualidade do Ar

Coimbra

80

A1

Semanas de amostragem
(10 locais x 8 semanas)

Ecossistemas

Monitorização da fauna

A10 A13
A6

A9

Lisboa

A5

A12

Évora

Neste âmbito, e de acordo com a legislação em vigor, em 2020 foram
elaborados e entregues à Agência Portuguesa do Ambiente três
Planos de Ação de gestão do ruído ambiental: A2 - desde Grândola
Sul até Paderne (A22), A6 - Elvas Nascente / Caia / Fronteira do Caia e
A10 - A9/A10 / Arruda dos Vinhos.

A2

A1 - 85 km
A2 - 80 km
A3 - 18 km
A4 - nó Campo
A5 - 7 km
A10 - 39 km
A12 - 3 km
A13 - 68 km

Faro
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No que respeita à vertente da gestão do ruído na rede que integra
a Concessão, esta assume um papel central por estar associada
ao impacte mais percetível por parte da população que reside nas
imediações da autoestrada.

A implementação dos Planos de Ação tem requerido a implementação
de metodologias de priorização do investimento em medidas de
minimização do ruído, tendo sido desenvolvido pelo Departamento
de Ambiente um Sistema Integrado de Gestão de Ruído.
AMBIENTE

Total de Resíduos por Tipo e Destino Final

Proposta de Aplicação de Resultados

O Conselho de Administração

O Conselho de Administração propõe ao acionista, a distribuição a título
de dividendos, da totalidade do resultado líquido apurado no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020, no valor de 124 231 071,93 Euros.
António de Magalhães Pires de Lima

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes

Daniel Alexandre Miguel Amaral

Fernando Aboudib Camargo

Eduardo António da Costa Ramos

António José Louçã Pargana

Manuel Rebelo Teixeira Melo Ramos

Miguel José Pereira Athayde Marques

Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha

Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi

António José Lopes Nunes de Sousa

José Maria Campos da Silva André
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São Domingos de Rana, 16 de março de 2021

Anexos
Índice
e Indicadores GRI

Materialidade

Demonstrações
Financeiras e Anexos

Certificações
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Estatísticas
de Tráfego

ÍNDICE GRI
INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

PGC

ODS(1E2)

GARANTIA
EXTERNA

Financeiros
Nome da organização

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

102-2

Atividades, Marcas, Produtos e Serviços

1.1 Sobre a BCR - p. 8

-

-

Limitada

102-3

Localização da Sede

Contracapa

-

-

Limitada

102-4

Localização das Operações

1.1 Sobre a BCR - p. 8

-

-

Limitada

102-5

Tipo e natureza legal de propriedade

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

102-6

Mercados abrangidos

1.1 Sobre a BCR - p. 8

-

-

Limitada

102-7

Dimensão da organização

1.1 Sobre a BCR - p. 8
1.2 Principais Indicadores - p.10

-

-

Limitada

102-8

Informação dos empregados e outros trabalhadores

Indicadores GRI - p. 68

Princípio 6

ODS 8 (2)

Razoável

102-9

Cadeia de fornecimento

1.1 Sobre a BCR - p. 8

-

-

Limitada

102-10

Alterações significativas para a empresa
ou na sua cadeia de fornecimento

1.4 Enquadramento Estratégico
Modelo de Negócio - p. 19-23

-

-

Limitada

102-11 Abordagem ao princípio da precaução

1.5 Gestão de risco - p. 24-26

-

-

Limitada

102-12 Iniciativas externas

1.4 Enquadramento estratégico
Análise de materialidade - p. 15

-

-

Limitada

102-13 Participação em associações e organizações

1.4 Enquadramento estratégico
Diálogo com as partes interessadas - p. 15-18

-

-

Limitada

102-14 Declaração do Conselho de Administração ou Presidente

Mensagem do Presidente - p. 4-5

-

-

Limitada

102-15 Impactos, riscos e oportunidades chave

Modelo de Negócio - p. 19-23
1.5 Gestão de risco - p. 24-26
3.1 Contexto macroeconómico - p. 34-35
3.2 Negócio - p. 36-39

-

-

Limitada

Princípio 10

ODS 16 (2)

Limitada

2.2 Governo Societário - p. 30-32

Princípio 10

ODS 16 (2)

Limitada

102-18 Estrutura do Governo da Sociedade

2.1 Órgãos Sociais - p. 28-29

-

-

Limitada

102-19 Delegação de autoridade

2.2 Governo Societário - p. 30-32

-

-

Limitada

Mensagem do Presidente - p. 4-5

-

-

Limitada

Estratégia

Ética e Integridade
102-16

1.4 Enquadramento estratégico
Valores e missão - p.13
Criação de valor - p. 22-23
2.2 Governo Societário - p. 30-32

Valores, princípios, standards e código
de conduta da organização

102-17 Mecanismos para preocupações ou conselhos sobre ética

Governo Societário

102-20

Grau de responsabilização da administração para
os tópicos Ambientais, Económicos e Sociais

1) Impacto direto da Brisa
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2) Impacto indireto da Brisa

PGC = Princípios Global Compact

ODS = Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

íNDICE E INDICADORES GRI

Índice
e Indicadores
GRI

102-1

INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

PGC

ODS(1E2)

GARANTIA
EXTERNA

Governo Societário

INDICADOR GRI

Seleção e nomeação do Presidente do Conselho
de Administração

102-25 Conflitos de Interesse

-

ODS 16 (2)

Limitada

2.1 Órgãos Sociais - p. 28-29

-

ODS 5 e 16 (2)

Limitada

2.2 Governo Societário - p. 30-32

-

ODS 16 (2)

Limitada

Papel do Presidente do Conselho de Administração
em estabelecer objetivos, valores e estratégias

2.2 Governo Societário - p. 30-32

-

-

Limitada

2.2 Governo Societário - p. 30-32

-

ODS 4 (2)

Limitada

102-28 Avaliação do Presidente do Conselho de Administração

2.2 Governo Societário - p. 30-32

-

ODS 4 (2)

Limitada

Anexo 02 - Materialidade
Abordagem de gestão - p. 79

-

ODS 16 (2)

Limitada

102-30 Efetividade dos processos de gestão de risco

1.5 Gestão de Risco - p. 24-26

-

-

Limitada

102-31 Revisão dos tópicos ambientais, económicos e sociais

1.4 Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 15
Modelo de Negócio - p. 19-22

-

-

Limitada

Identificar e gerir os impactos ambientais, económicos
e sociais

Papel do Presidente do Conselho de Administração
102-32
no relatório de sustentabilidade

Mensagem do Presidente - p. 4-5

-

-

Limitada

102-33 Reporte dos principais problemas

2.2 Governo Societário - p. 31

-

-

Limitada

102-34 Natureza e número dos principais problemas

2.2 Governo Societário - p. 31

-

-

Limitada

102-35 Políticas de remuneração

2.2 Governo Societário p. 32
Indicador GRI - p. 60

-

-

Limitada

102-36 Processo para determinar a remuneração

2.2 Governo Societário - p. 32
Indicadores GRI - p. 60

-

-

Limitada

102-37 Envolvimento dos stakeholders na remuneração

Indicadores GRI - p. 60

-

ODS 16 (2)

Limitada

102-38 Rácio de compensação anual

Indicadores GRI - p. 60

-

-

Limitada

102-39 Aumento percentual no rácio da remuneração total anual

Indicadores GRI - p. 60

-

-

Limitada

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas

102-40 Lista de grupos de stakeholders

1.4 Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 15
Diálogo com Partes Interessadas - p. 15-18

-

-

Limitada

102-41 Acordos de negociação coletiva

Indicadores GRI - p. 68

Princípio 3

ODS 8 (2)

Razoável

-

-

Limitada

-

-

Limitada

102-43 Abordagem ao envolvimento dos stakeholders

1) Impacto direto da Brisa

2) Impacto indireto da Brisa

1.4 Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 15
Diálogo com Partes Interessadas - p. 15-18
Indicadores GRI - p. 77
Anexo 02 - Abordagem de gestão - p. 79

-

-

Limitada

1.1 Sobre a BCR - p. 9
Anexo 04 - p. 90

-

-

Limitada

102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos limites dos tópicos

Natureza do relatório integrado - p. 2
1.1 Sobre a BCR - 8-9
Análise de materialidade - p. 15
Indicadores GRI - Enquadramento - p. 59

-

-

Limitada

102-47 Lista de temas materiais

Anexo 02 - Análise de materialidade - p. 78-79

-

-

Limitada

102-48 Reformulações das informações

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

102-49 Alterações no Relatório

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

102-50 Período do relatório

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

102-51 Data do relatório mais recente

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

102-52 Ciclo de emissão de relatórios

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

Natureza do Relatório Integrado - p. 2
Índice GRI - p. 54-58 (Presente tabela)
Indicadores GRI - p. 59-77

-

-

Limitada

102-55 Índice GRI

Anexo 01 - Índice GRI - p. 54-58

-

-

Limitada

102-56 Auditoria externa

Natureza do relatório integrado - p. 2

-

-

Limitada

102-53

Contatos para questões sobre o relatório
ou os seus conteúdos

102-54

Formulação de relatórios de acordo
com os GRI Standards

Abordagem de Gestão
103-1

Análise de Materialidade

1.4 Enquadramento estratégico
Análise de materialidade - p. 15
Diálogo com as Partes Interessadas - p. 15-18
Anexo 02 - Materialidade - p. 78-79

-

-

Limitada

103-2

Abordagem de Gestão

1.4 Enquadramento estratégico
Análise de materialidade - p. 15
Anexo 02 - Abordagem de Gestão - p. 79

-

-

Limitada

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

1.4 Enquadramento estratégico
Análise de materialidade - p. 15
Anexo 02 - Abordagem de Gestão - p. 79

-

-

Limitada

Envolvimento com Stakeholders

102-42 Identificação e seleção de stakeholders

GARANTIA
EXTERNA

Perfil do Relatório
102-45

Conhecimento coletivo do Presidente do Conselho
102-27
de Administração

102-29

ODS(1E2)

Natureza do Relatório Integrado - p. 2
1.4 Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 15
Diálogo com Partes Interessadas - p. 15-18
1.4 Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 15
Diálogo com Partes Interessadas - p. 15-18
Indicadores GRI - p. 76
PGC = Princípios Global Compact

ODS = Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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2.1 Órgãos Sociais - p. 28

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

102-26

PGC

Envolvimento com Stakeholders

102-23 Presidente do Conselho de Administração

102-24

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

INDICADORES AMBIENTAIS
PGC

ODS(1E2)

GARANTIA
EXTERNA

Desempenho Económico

INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

PGC

ODS(1E2)

GARANTIA
EXTERNA

Energia

Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

201-1

Valor económico direto gerado e distribuído

Indicadores GRI - p. 60

-

ODS 2, 5 e 8 (2)
ODS 7 e 9 (1)

Razoável

302-1

Energia consumida na organização

3.6 Ambiente - Consumo de Energia - p. 49
Indicadores GRI - p. 62

Princípios 7 e 8

ODS 7, 12 e 13 (1)
ODS 8 (2)

Razoável

201-2

Implicações financeiras, riscos e oportunidades
devido às alterações climáticas

Indicadores GRI - p. 60

Princípio 7

ODS 13 (1)

Limitada

302-2

Energia consumida fora da organização

Indicadores GRI - p. 62

8

ODS 7, 12 e 13 (1)
ODS 8 (2)

Limitada

302-3

Intensidade energética

Principais indicadores - p. 10
Indicadores GRI - p. 62

8

ODS 7, 12 e 13 (1)
ODS 8 (2)

Razoável

302-4

Redução do consumo de energia

3.6 Ambiente - p. 47-49
Indicadores GRI - p. 62

8e9

ODS 7, 12 e 13 (1)
ODS 8 (2)

Razoável

302-5

Redução das necessidades energéticas dos produtos
e serviços

3.6 Ambiente - p. 47-49
Indicadores GRI - p. 62

8e9

ODS 7, 12 e 13 (1)
ODS 8 (2)

Razoável

Formas de Gestão - DMA

Governo Societário
201-3

Planos obrigatórios de benefícios definidos
e planos de reforma

Indicadores GRI - p. 60

-

-

Limitada

201-4

Recebimento de assistência financeira proveniente
do governo

Indicadores GRI - p. 60

-

-

Limitada

Água e Efluentes

Presença no Mercado
Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

303-1

Interações com a água enquanto recurso partilhado

Indicadores GRI - p. 63

Princípios 8

ODS 6

Limitada

303-2

Gestão dos impactos relacionados com a descarga de água

Indicadores GRI - p. 63

Princípio 8

ODS 6

Limitada

303-3

Captação de água por fonte

3.6 Ambiente - p. 50
Principais indicadores - p. 10
Indicadores GRI - p. 63-64

Princípio 7 e 8

ODS 6

Razoável

303-4

Descarga de água

Indicadores GRI - p. 64

Princípio 7 e 8

ODS 6

Razoável

303-5

Consumo de água

Indicadores GRI - p. 64

Princípio 7 e 8

ODS 6 e ODS 8

Razoável

Locais das operações (alugados ou propriedade da empresa)
que desempenham atividades dentro ou em zonas
Indicadores GRI - p. 64
adjacentes a áreas protegidas ou áreas com elevado valor
de biodiversidade fora de áreas protegidas

Princípio 8

ODS 6 e 14 (2)
ODS 15 (1)

Razoável

304-2

Impactos significativos dos produtos e serviços na
biodiversidade

Indicadores GRI - p. 64-65

Princípio 8

ODS 6 e 8 (2)
ODS 12 (1)

Razoável

304-3

Habitats protegidos ou recuperados

Indicadores GRI - p. 65

Princípio 8

ODS 6 e 8 (2)
ODS 12 (1)

Razoável

304-4

Espécies pertencentes à lista vermelha da IUCN, ou da
lista de conservação nacional no local das operações.

Indicadores GRI - p. 66

Princípio 8

ODS 6 e 8 (2)
ODS 12 (1)

Razoável

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

202-1

Rácio entre o nível médio de salário por género
e face ao salário mínimo praticado no local

Indicadores GRI - p. 61

Princípio 6

ODS 1, 5 e 8 (2)

Razoável

202-2

Percentagem de “Senior Managers” contratados
no local

Indicadores GRI - p. 61

Princípio 6

ODS 8 (2)

Limitada

Práticas de Compra
Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

Proporção de gastos com fornecedores locais

Indicadores GRI - p. 61

-

ODS 12 (1)

Razoável

Biodiversidade

Anticorrupção

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

205-1

Operações avaliadas quanto ao risco de corrupção

Indicadores GRI - p. 74

205-2

Comunicação e formação acerca de políticas
e procedimentos anticorrupção

Indicadores GRI - p. 75

Princípio 10

ODS 16 (2)

Razoável

205-3

Incidentes confirmados e ações tomadas

Indicadores GRI - p. 75

Princípio 10

ODS 16 (2)

Limitada

Princípio 10

ODS 16 (2)

Limitada

Concorrência Desleal

206-1

Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

Comportamentos anti-concorrenciais

Indicadores GRI - p. 75

1) Impacto direto da Brisa

2) Impacto indireto da Brisa

PGC = Princípios Global Compact

Princípio 10

ODS 16 (2)

304-1

Razoável

ODS = Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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204-1

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

PGC

ODS(1E2)

Emissões

INDICADOR GRI

305-1

Emissões GEE diretas (âmbito 1)

3.6 Ambiente - p. 49
Indicadores GRI - p. 66

Princípios
7e8

ODS 3, 12, 13
e 15 (1) ODS 14 (2)

Razoável

305-2

Emissões GEE diretas (âmbito 2)

3.6 Ambiente - p. 49
Indicadores GRI - p. 66

Princípios
7e8

ODS 3, 12, 13
e 15 (1) ODS 14 (2)

Razoável

Indicadores GRI - p. 66

Princípios
7e8

ODS 3, 12, 13
e 15 (1) ODS 14 (2)

Limitada
Razoável

Outras emissões GEE (âmbito 3)

305-4

Intensidade de emissões GEE

Indicadores GRI - p. 67

Princípio 8

ODS 14 (2)
ODS 15 (1)

305-5

Redução das emissões GEE

3.6 Ambiente - p. 47-48
Indicadores GRI - p. 67

Princípios
8e9

ODS 13 e 15 (1)
ODS 14 (2)

Limitada

305-6

Emissões de substancias destruidoras da camada
do ozono

Indicadores GRI - p. 67

Princípios
7e8

ODS 3 e 12 (1)

Limitada

305-7

Óxidos de nitrogénio (NOx), óxidos de enxofre (SOx)
e outras emissões significativas

Indicadores GRI - p. 67

Princípios
7e8

ODS 13 e 15 (1)
ODS 14 (2)

Limitada

Resíduos
Formas de Gestão - DMA

306-2

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

3.6 Ambiente - 50-51
Indicadores GRI - p. 67

Resíduos por tipo e por destino

Princípio 8

ODS 3 e 12 (1)
ODS 6 (2)

Razoável

Conformidade

307-1

Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

Incumprimento das leis e regulamentos ambientais

Indicadores GRI - p. 67

Novos fornecedores que foram selecionados usando
critérios ambientais

308-2

Impactos ambientais negativos da cadeia de fornecimento
e ações tomadas

1) Impacto direto da Brisa

2) Impacto indireto da Brisa

ODS(1E2)

GARANTIA
EXTERNA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

401-1

Novos empregados contratados e rotatividade

Indicadores GRI - p. 68

Princípio 6

ODS 5 e 8 (2)

Razoável

401-2

Benefícios fornecidos aos empregados em regime full-time
que não são fornecidos aos restantes empregados

Indicadores GRI - p. 68

-

ODS 8 (2)

Limitada

401-3

Licença parental

Indicadores GRI - p. 69

Princípio 6

ODS 5 e 8 (2)

Limitada

Saúde e Segurança no Trabalho
Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

403-1

Sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho

Indicadores GRI - p. 69

-

ODS 3 e 8

Limitada

403-2

Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação
de incidentes

Indicadores GRI - p. 69-70

-

ODS 3

Limitada

403-3

Serviços de saúde no trabalho

Indicadores GRI - p. 70

-

ODS 3

Limitada

403-4

Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos
trabalhadores sobre segurança e saúde no trabalho

Indicadores GRI - p. 70

-

ODS 8

Limitada

403-5

Formação dos trabalhadores em segurança e saúde no
trabalho

Indicadores GRI - p. 70

-

ODS 3

Limitada

403-6

Promoção da saúde do trabalhador

Indicadores GRI - p. 70-71

-

ODS 3

Limitada

Indicadores GRI - p. 71

-

ODS 3 e 8

Limitada

Princípio 8

ODS 16 (2)

Razoável

Indicadores GRI - p. 71

-

ODS 3 e 8

Razoável

403-9

Prevenção e mitigação de impactos sobre segurança e
saúde no trabalho diretamente vinculados por relações
comerciais
Acidentes de trabalho

Formação e Educação
Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

404-1

Horas médias de formação por ano e por trabalhador

Indicadores GRI - p. 71

Princípio 6

ODS 4, 5 e 8 (2)

Razoável

404-2

Programas de melhoria das competências dos funcionários
e programas de apoio à transição

Indicadores GRI - p. 71

-

ODS 8 (2)

Limitada

404-3

Percentagem de funcionários que recebem, regularmente,
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira

Indicadores GRI - p. 71-72

Princípio 6

ODS 5 e 8 (2)

Limitada

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

308-1

PGC

Formas de Gestão - DMA

403-7

Avaliação Ambiental de Fornecedores
Formas de Gestão - DMA

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

Emprego

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

Formas de Gestão - DMA

305-3

INDICADORES LABORAIS

GARANTIA
EXTERNA

Indicadores GRI - p. 67
Indicadores GRI - p. 67

PGC = Princípios Global Compact

Princípio 8
Princípio 8

-

Limitada
Limitada

ODS = Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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INDICADOR GRI

INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

PGC

ODS(1E2)

GARANTIA
EXTERNA

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

PGC

ODS(1E2)

GARANTIA
EXTERNA

-

ODS 16 (2)

Limitada

Privacidade do cliente

Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

405-1

Diversidade dos órgãos sociais e dos trabalhadores

Indicadores GRI - p. 72

Princípio 6

ODS 5 e 8 (2)

Razoável

405-2

Rácio entre o salário base e a remuneração das mulheres
face aos homens

Indicadores GRI - p. 72

Princípio 6

ODS 5,8 e 10 (2)

Razoável

Formas de Gestão - DMA

418-1

Reclamações substantivas relativas a violações da
privacidade e perdas de dados do cliente

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

Indicadores GRI - p. 77

INDICADORES DE SOCIEDADE
Comunidades Locais
Formas de Gestão - DMA

1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

413-1

Operações com o envolvimento da comunidade local,
avaliações de impacto e programas de desenvolvimento

Indicadores GRI - p. 73

Princípio 1

-

Limitada

413-2

Operações com impactos negativos (atuais e potenciais)
significativos nas comunidades locais

Indicadores GRI - p. 73-74

Princípio 1

ODS 1 e 2 (2)

Limitada

INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS
Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos
1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

Formas de Gestão - DMA

414-1

Novos fornecedores que foram selecionados mediante
critérios sociais

Indicadores GRI - p. 72

Princípio 6

ODS 8 [2]

Limitada

414-2

Impactos sociais negativos na cadeia de fornecimento
e ações tomadas

Indicadores GRI - p. 72

Princípio 6

ODS 8 [2]

Limitada

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
Saúde e Segurança do Cliente
Formas de Gestão - DMA

416-1

Avaliação de impactes na saúde e segurança relativos
a produtos e serviços

Indicadores GRI - p. 75-76

-

-

Limitada

416-2

Incidentes de não conformidade relativamente a impactos
de saúde e segurança dos produtos e serviços

Indicadores GRI - p. 76

-

ODS 16 (2)

Limitada

1) Impacto direto da Brisa

2) Impacto indireto da Brisa

PGC = Princípios Global Compact

ODS = Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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1.2 Principais Indicadores - p. 10; Modelo de Negócio - p. 19-23
Análise de materialidade - p. 15

INDICADORES GRI
Enquadramento

Indicadores económicos, direitos humanos,
sociedade e responsabilidade do produto:
Os indicadores aqui reportados são relativos ao detalhe da Brisa Concessão
Rodoviária.

Indicadores ambientais:
A responsabilidade de gestão e operação dos diversos ativos da Brisa Concessão
Rodoviária é assegurada por um conjunto de empresas que presta serviços de
suporte à Concessionária, nomeadamente:
Brisa Operação e Manutenção (BOM)
Brisa Gestão de Infraestuturas (BGI)
Brisa Áreas de Serviço (BAS)
A metodologia adotada para contabilização dos impactes ambientais associados
à Brisa Concessão Rodoviária foi a de controlo financeiro. Nesta sequência, em
termos de consolidação de resultados, os dados operacionais das empresas
responsáveis pelos serviços de suporte são alocados à própria Concessionária,
na medida em que é esta a detentora dos ativos que são geridos pelas referidas
empresas.

Indicadores laborais:

Relativamente aos trabalhadores das empresas que prestam serviços de suporte
à Concessionária, nomeadamente BOM, BGI e BAS, para além de outros, o detalhe
pode ser consultado no Relatório Integrado da Brisa Autoestradas 2020.
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Os indicadores aqui reportados são relativos ao detalhe dos colaboradores da
Brisa Concessão Rodoviária.

INDICADORES GRI
INDICADORES GOVERNO SOCIETÁRIO

102-35

102-39

201-2

Na BCR só o Administrador Delegado é que tem uma componente variável de
remuneração, que é determinada de acordo com a avaliação do cumprimento
de objetivos de desempenho definidos anualmente, tendo em conta os
seguintes indicadores: EBITDA, EBIT, RESULTADOS LÍQUIDOS, ROE e ROA.

Na BCR só o Administrador Delegado é que tem uma componente variável
de remuneração, que é determinada de acordo com os critérios propostos
pelo Conselho de Administração e aprovados pela Assembleia Geral, nos
termos do art. 2.º nº 28/2009 de 19 de junho.

A resposta a este indicador encontra-se nos Capítulos 1.4 - Análise de
Materialidade (p. 15-18); 3.4 Inovação (p. 42-43); 3.6 Ambiente (p. 46-51) e
Anexo 02 - Materialidade - Abordagem de Gestão (p. 79).

AUMENTO PERCENTUAL NO RÁCIO DA REMUNERAÇÃO TOTAL ANUAL

102-36

PROCESSO PARA DETERMINAR A REMUNERAÇÃO
Os critérios de determinação da componente variável do Administrador
Delegado são propostos pelo Conselho de Administração e aprovados pela
Assembleia Geral, nos termos do art. 2.º nº 28/2009 de 19 de junho.

201-3

INDICADORES ECONÓMICOS

PLANOS OBRIGATÓRIOS DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS E PLANOS DE
REFORMA

201-1

VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO

‘20

Milhões de euros

102-37

ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS NA REMUNERAÇÃO

Valor Económico Direto Gerado

500,9

Valor Económico Direto Distribuído

380,7
1,4

Remunerações

A BCR não tem uma comissão de vencimentos, pelo que as remunerações
dos membros dos Órgãos Sociais são decididas pela Assembleia Geral.

102-38

Acionistas e Financiadores

178,1

Pagamentos ao Estado (1)

56,7
0,1

Investimento nas Comunidades Locais

RÁCIO DE COMPENSAÇÃO ANUAL

0

Donativos

(1)

O Fundo de Pensões e respetivas responsabilidades da Brisa Concessão
Rodoviária, por não ter sido ainda celebrado o Contrato Constitutivo do
Fundo de Pensões, está abrangido pelo Plano de Benefícios atualmente
em vigor na empresa Brisa. A informação acerca dos valores para o Fundo
de Pensões e respetivas responsabilidades é apresentada no Relatório
Integrado do Grupo Brisa.

201-4

RECEBIMENTO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PROVENIENTE DO
GOVERNO
Em 2020, não foram recebidos apoios financeiros do Governo.

0,1

Serviço Público (2)

O Administrador Delegado e os Administradores da BCR não auferem
qualquer tipo de compensação anual.

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS, RISCOS E OPORTUNIDADES DEVIDO ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Custos Operacionais

144,3

Valor Económico Retido

120,2

Inclui Imposto sobre rendimento, pagamentos a autarquias e outros impostos.

(2)

A Brisa Concessão Rodoviária considera como Serviço Publico todas as atividades desenvolvidas essencialmente para benefício
da sociedade, cujo fim último não são contrapartidas comerciais, excluindo Donativos.
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POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO

202-1

204-1

No final do ano de 2020, o salário mais baixo a ser praticado foi de 1.928 euros.

A Brisa Concessão Rodoviária não pratica qualquer tipo de discriminação na
seleção dos seus fornecedores, fazendo consultas ao mercado e ouvindo
quer fornecedores locais, quer internacionais.

RÁCIO ENTRE O NÍVEL MÉDIO DE SALÁRIO POR GÉNERO E FACE AO
SALÁRIO MÍNIMO PRATICADO NO LOCAL

‘18

‘19

‘20

1 783

1 928

1 928

Salário mínimo nacional (euros)

580

600

635

Rácio do salário mais baixo da organização
comparativamente ao salário mínimo
nacional

3,07

3,21

3,04

1 921,00

2 113,10

2 113,10

3,31

3,52

3,33

Salário mais baixo da organização (euros)

Salário mais baixo do grupo mais
representativo da organização (euros)
Rácio do Salário mais baixo do grupo mais
representativo da organização

PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS

A Brisa Concessão Rodoviária está ao abrigo do regime da contratação
pública, pelo que é obrigada a abrir concursos de acordo com a Lei.
No ano de 2020, a percentagem de fornecedores locais foi de 99,8%.

202-2

PERCENTAGEM DE “SENIOR MANAGERS” CONTRATADOS NO LOCAL
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O Grupo Brisa não pratica qualquer tipo de discriminação na escolha dos
seus trabalhadores, estando mesmo impedida, por razões legais, de exercer
qualquer tipo de discriminação no recrutamento de novos colaboradores
dentro do território nacional. A nível internacional, não se registaram quaisquer
contratações.

302-1

de serviço, nomeadamente referente às diversas unidades de restauração e
espaços comuns. Em virtude desta alteração metodológica, houve necessidade
de retificar os valores reportados nos anos anteriores para a empresa Brisa
Áreas de Serviço.

A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 3.6 Ambiente, nas
páginas 48-49 deste Relatório.

Desde 2018 passou-se a contabilizar o consumo de gás (caldeiras para
aquecimento de água), embora este apenas represente 0,2% do consumo
global da BCR.

ENERGIA CONSUMIDA NA ORGANIZAÇÃO

A energia consumida pela Brisa Concessão Rodoviária (BCR) está associada
aos consumos de eletricidade e de combustível. Importa também referir que,
o consumo associado ao combustível tem origem em dois tipos de fonte:
fontes estacionárias (geradores de emergência e caldeiras para aquecimento
de água) e fontes móveis (veículos).
A metodologia adotada para contabilização dos impactes ambientais
associados à Brisa Concessão Rodoviária foi a de controlo financeiro e
encontra-se explicitada seguidamente.
Tendo em consideração a metodologia de contabilização dos impactes
e as fontes de consumo de energia da BCR, em termos de consolidação dos
dados operacionais, considerou-se:
Consumos de eletricidade e de combustível em fontes fixas - os
dados operacionais das empresas de suporte (BOM, BGI e BAS)
que gerem os ativos da BCR (infraestruturas rodoviárias, incluindo
portagens; centros operacionais; áreas de serviço) são alocados
à BCR, como empresa detentora dos ativos onde se observam
os consumos;
Consumo de combustível em fontes móveis – os dados operacionais
de cada empresa do Grupo Brisa são alocados às respetivas
empresas, como detentoras desses ativos. Neste caso, para este
tipo de fonte de consumo, os dados consolidados referem-se ao
consumo associado aos veículos da BCR.
De forma a garantir a comparabilidade dos resultados e a definição de
objetivos de redução absolutos, prevendo situações de expansão de negócio,
foi definida uma política de recálculo do ano-base.
Tendo em conta o crescimento da empresa BAS, o ano-base foi recalculado
com base nos consumos atuais da mesma, tendo sido feito um re-statement
relativamente aos valores dos anos anteriores.
Adicionalmente, importa referir que foi consolidada e implementada uma
nova metodologia de contabilização dos consumos de eletricidade das áreas

Para o cálculo do consumo de energia foram utilizados os seguintes fatores
de conversão de dados de atividade:
Combustão fixa e móvel
Fatores de conversão

Densidade-Gasóleo
Densidade-Gasolina

Unidade

Valor

Fonte

kg/l

0,8400

DGEG, 2020. Densidade
de Produtos Petrolíferos
(2000-2019)

0,7500

DGEG, 2020. Densidade
de Produtos Petrolíferos
(2000-2019)

kg/l

Poder Calorífico Inferior (PCI) Gasóleo

GJ/t

42,635

DGEG, 2020. Balanço
Energético Nacional 2019

Poder Calorífico Inferior (PCI) Gasolina

GJ/t

43,798

DGEG, 2020. Balanço
Energético Nacional 2019

Poder Calorífico Inferior (PCI) Propano/Butano

GJ/t

46,000

DGEG, 2020. Balanço
Energético Nacional 2019

(2) Estimativa para os meses que não têm valores faturados (e
consequentemente consumos associados), foi feita com base nos
meses de 2020 que foram faturados;
(3) O valor de energia consumida apurado em 2020, considerou 10%
de consumo estimado.

302-2

ENERGIA CONSUMIDA FORA DA ORGANIZAÇÃO
No âmbito deste indicador, a Brisa Concessão Rodoviária apenas considera
como sendo da sua responsabilidade, o consumo indireto de energia, dentro
da organização e não fora dela.

302-3

INTENSIDADE ENERGÉTICA
No âmbito deste indicador, foram usados para o cálculo de intensidade
energética, os consumos combinados de combustível e de eletricidade da
Brisa Concessão Rodoviária, e os quilómetros da rede em operação (1 100 km).
Perante um consumo de energia de 94,2 GJ em 2020, a intensidade energética
da Brisa Concessão Rodoviária é de 86 GJ por quilómetro.

302-4

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
Eletricidade
Fatores de conversão

Unidade

Valor

Fonte

Eletricidade

kWh/GJ

0,0036

DGEG, 2020. Conversões
Energéticas (1990-2019)

Adicionalmente, no apuramento do consumo de energia relativo à eletricidade
para o ano 2020, foram assumidos os seguintes pressupostos:
(1) Estimativa para o mês de dezembro foi feita com base nos meses
de 2020 que foram faturados;
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A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 3.6 Ambiente, nas
páginas 47 a 48 deste Relatório.

302-5

REDUÇÃO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DOS PRODUTOS E
SERVIÇOS
A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 3.6 Ambiente, nas
páginas a 47 a 48 deste Relatório.
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INDICADORES AMBIENTAIS

INTERAÇÕES COM A ÁGUA ENQUANTO RECURSO PARTILHADO
A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) é responsável pela gestão e operação de
um conjunto de autoestradas e respetivas áreas de serviço. Neste sentido,
as necessidades de consumo de água estão associadas à exploração
e manutenção dos ativos associados às respetivas infraestruturas rodoviárias,
nomeadamente centros operacionais, portagens e áreas de serviço.
Em relação à origem da água, 50% tem origem em captações subterrâneas
e 50% na rede de abastecimento público, num total de 133 pontos de consumo.
A utilização dos recursos hídricos na Concessão BCR é destinada ao consumo
doméstico, rega e atividades operacionais de gestão das infraestruturas
rodoviárias.
A monitorização do consumo de água é efetuada mensalmente, com base na
leitura dos contadores existentes nas respetivas instalações. Estas leituras
são mensalmente registadas numa plataforma que integra o dashboard de
indicadores ambientais, permitindo ter uma visão transversal dos consumos
de água da BCR.
Na sequência da operacionalização do dashboard, foram definidos e aprovados
objetivos operacionais para o Grupo, incluindo para o consumo de água.
No âmbito do projeto Clima 2.4 – Água, durante o 1º trimestre de 2020 foram
realizadas sessões de informação, formação e discussão com o objetivo de
enquadrar a implementação de projetos para melhoria do desempenho
das áreas operacionais. Esta melhoria passa pela estratégia de aumentar
substancialmente a eficiência do uso da água nas áreas operacionais que
gerem os ativos da BCR, promovendo a reutilização da água, de forma
a assegurar consumos sustentáveis.
A Brisa Gestão de Infraestruturas (BGI), empresa do grupo Brisa, que no âmbito
das suas atribuições de gestão e fiscalização de empreitadas para a BCR,
executa ensaios em laboratório, para controlar a conformidade de materiais
e elementos de construção. Nesse sentido, mantem em funcionamento três
laboratórios, associados ao estaleiro da Maia.
De entre os equipamentos utilizados nos laboratórios, foram identificadas
como consumidores de um volume considerável de água, devido ao
funcionamento dos sistemas de arrefecimento, o equipamento de recuperação
de solvente, o destilador de água e o evaporador rotativo. Numa perspetiva
de eficiência do uso de água, optou-se por desenvolver um sistema de
recirculação dessa água, recorrendo-se ao seu armazenamento e posterior
bombagem, tornando este processo um ciclo fechado e o consumo de água
reduzido a zero. Em 2020 a recirculação de água conduziu a uma poupança

no consumo de água de cerca de 106,33 m3.
Na perspetiva do licenciamento ambiental das infraestruturas rodoviárias,
são avaliados, entre outros, os impactes ambientais associados à fase de
exploração das auto-estradas, nomeadamente sobre o fator ambiental
recursos hídricos. A avaliação de impactes sobre este fator ambiental,
identifica, entre outros aspetos o eventual impacte das águas de escorrência
da plataforma nos meios hídricos recetores.
Na rede da Brisa Concessão Rodoviária, temos situações, como seja, o caso da
autoestrada A2, em que são atravessadas zonas sensíveis. Nesta sequência,
foram construídas estações de tratamento de águas de escorrência, de
forma a assegurar a proteção dos meios hídricos circundantes. Para esta
situação, no âmbito do licenciamento ambiental foi aprovado um Plano
de Monitorização Ambiental que compreende a monitorização das águas
de escorrências e dos meios hídricos recetores. Os relatórios periódicos
relativos à monitorização ambiental desenvolvida são enviados para a
Agência Portuguesa do Ambiente.

303-2

GESTÃO DOS IMPACTOS RELACIONADOS COM A DESCARGA DE ÁGUA
As águas residuais domésticas provenientes do conjunto de ativos da Brisa
Concessão Rodoviária (ver indicador GRI 303-1), são encaminhadas para as
redes de saneamento público (coletor municipal). Nas situações em que
não foi possível encaminhar as águas residuais para a rede de saneamento
mais próxima, as mesmas foram direcionadas para um órgão de tratamento
(fossa séptica), seguido de um órgão para infiltração das águas residuais
no solo (poços absorventes ou trincheiras de infiltração).
No caso das águas de processo provenientes do Laboratório de ensaios
da Brisa Gestão de Infraestruturas, localizado na Maia, foi construída uma
ETAR para encaminhamento das águas residuais, a qual é sujeita a autocontrolo periódico.

303-3

CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR FONTE
A responsabilidade de gestão e operação dos diversos ativos da Brisa
Concessão Rodoviária é assegurada por um conjunto de empresas que
presta serviços de suporte à Concessionária.
Para consolidação da quantidade de água captada, adotou-se uma abordagem
em linha com a metodologia adotada para contabilização e comunicação
das emissões associadas à BCR, nomeadamente a abordagem de controlo
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financeiro. Nesta sequência, em termos de consolidação de resultados, os
dados operacionais associados às empresas responsáveis pelos serviços
de suporte são alocados à própria Concessionária, na medida em que é esta
a detentora dos ativos que são geridos pelas empresas acima referidas. Em
termos práticos, a quantidade de água captada é alocada à BCR, empresa
que detém os diversos ativos.
A BAS foi criada em 2017, para assumir a responsabilidade da gestão,
exploração, manutenção e conservação das áreas de serviço da rede BCR.
Esta responsabilidade até então estava entregue a empresas petrolíferas,
através de contratos de subconcessão. Com a criação da BAS iniciou-se um
processo de renovação das áreas serviço, com o lançamento do conceito
Colibri Via Verde.
Desde então, de forma faseada, a BAS tem aumentado o número de
unidades de restauração e espaços comuns das áreas de serviço sob sua
responsabilidade.
Simultaneamente tem sido desenvolvido um trabalho profundo para
definir uma metodologia uniforme para contabilização dos diversos dados
operacionais, associados às unidades de restauração e espaços comuns
das áreas de serviço, em linha com os atuais processos de gestão do Grupo
Brisa. Como pressuposto inicial, foi definido que apenas entram no perímetro
de reporte os consumos das Áreas de Serviço renovadas (conceito Colibri
Via Verde), uma vez que é nestas que a Brisa tem capacidade de atuar ao
nível da eficiência.
Relativamente aos dados operacionais de consumo de água, a metodologia
para contabilização dos dados de consumo de água da BAS ainda não
está estabilizada, pelo que se optou por não incluir os respetivos dados
de consumo no perímetro de reporte. Deste modo, houve necessidade de
retificar os valores reportados nos anos anteriores.
Para determinar a localização dos 133 pontos de consumo face a determinadas
zonas de stress hídrico, recorreu-se à ferramenta Aqueduct Water Risk do
Atlas do World Resources Institute (WRI). Cada um dos pontos de consumo
foi então classificado, com base na sua localização, segundo uma escala de
risco pré-definida na referida ferramenta: [0-1] Baixo; [1-2] Médio-Baixo; [2-3]
Médio-Alto; [3-4] Alto; [4-5] Extramente Alto.
Tendo em consideração os diferentes níveis da escala de risco, os pontos
de consumo da BCR inserem-se 80% em zona de risco “Médio-Baixo” e
20% em zona de risco “Alto”. Com base nesta metodologia, determinou-se a
quantidade de água captada por tipo de fonte e em cada uma das referidas
zonas de stress hídrico:

íNDICE E INDICADORES GRI

303-1

Zonas de stress hídrico
Total

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

Água Subterrânea Captação/Furo

-

26 405

-

5 861

-

32 266

Água Abastecimento
Municipal

-

25 751

-

6 994

-

32 745

Total (m3)

-

52 156

-

12 856

-

65 011

303-4

de obra, assim como garantir uma boa execução ambiental do projeto.

LOCAIS DAS OPERAÇÕES (ALUGADOS OU PROPRIEDADE DA
EMPRESA) QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DENTRO OU EM ZONAS
ADJACENTES A ÁREAS PROTEGIDAS OU ÁREAS COM ELEVADO
VALOR DE BIODIVERSIDADE FORA DE ÁREAS PROTEGIDAS
Relativamente ao ano de 2020, a área administrada incluída na Rede Natura
2000 totaliza 3.591.221,11 m2, ou seja, 359,12 hectares.
A área é idêntica às áreas reportadas nos anos anteriores (2009-2019),
isto porque em 2020 não houve construção de novas infraestruturas /
alargamentos que tenham intersetado áreas da Rede Natura 2000.

DESCARGA DE ÁGUA
O valor de descarga foi calculado com base nos valores de água captada,
considerando-se que o volume de efluente produzido corresponde a 80%
do volume captado.
Descarga da água

304-1

Zonas de stress hídrico
Total

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

Meio Natural

-

21 124

-

4 689

-

25 813

Coletor municipal

-

20 600

-

5 595

-

26 196

Total (m3)

-

41 725

-

10 285

-

52 009

Importa referir que no âmbito do projeto Clima 2.4 – Água está em curso o
desenvolvimento de uma metodologia para apurar de forma desagregada
os consumos relativos à rega.

303-5

Importa ainda apontar relativamente a este Indicador, a existência de uma área
arrendada para implementação de medidas de compensação de impactes.
A área envolvida, localizada no Monte Pardieiro, abrange 10.000 m2 na Zona
de Proteção Especial de Castro Verde com o objetivo de preservar o habitat
do Peneireiro-das-Torres (Francelho).

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS NA
BIODIVERSIDADE
O Indicador 304-2 reporta a ocorrência de impactes significativos na
biodiversidade em áreas protegidas ou em áreas de valor para a biodiversidade,
que se consideraram ser as áreas identificadas na Rede Natura 2000. Esta
análise foi dividida em Fases de Projeto e Obra e em Fase de Exploração
para facilitar a exposição dos procedimentos e fundamentações.

Procedimentos-fases de projeto e obra

Tendo em conta os volumes de água apurados para os indicadores 303-4
e 303-5, o volume de água consumida em 2020:

Os impactes sobre a biodiversidade relacionados com a construção e
exploração de autoestradas são avaliados previamente durante o processo
de Avaliação de Impacte Ambiental, em fase de estudo e projeto de execução,
sendo efetuada a análise de diferentes traçados e projetos. Com base nesta
análise são delineadas medidas de minimização ou de compensação dos
impactes esperados sobre a biodiversidade.

Consumo de água
por fonte

Total

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

Água Subterrânea Captação/Furo

-

5 281

-

1 172

-

6 453

Água Abastecimento
Municipal

-

5 150

-

1 399

-

6 549

Total (m3)

-

10 431

-

2 571

-

13 002

Fundamentação-fases de projeto e obra
Relativamente ao ano de 2020, ocorreram as seguintes intervenções
localizadas em troços de autoestrada que atravessam a Rede Natura 2000:
Empreitada para as beneficiações localizadas do pavimento, nos
sublanços entre Santarém e Espinho (IC24), da A1-Auto-estrada do Norte
Os troços da A1, inseridos em área da Rede Natura 2000, onde foram
realizados trabalhos de beneficiação localizada de pavimento foram os
seguintes:

Sentido da A1

304-2

CONSUMO DE ÁGUA

Zonas de stress hídrico

Estas práticas permitem igualmente a identificação atempada de eventuais
situações que possam conduzir a necessidade de adotar medidas adicionais
de minimização ou de compensação de impactes.

Durante a fase de obra é efetuado um acompanhamento ambiental e a
implementação do Plano de Gestão Ambiental e programas de monitorização,
que têm como principal objetivo assegurar a correta recolha de informação
que permita avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da fase
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km de início

km de fim

238+780

238+860

239+660

239+680

S/N

Face à natureza dos trabalhos – circunscritos à plataforma da autoestrada
– não se considerou necessária a implementação de medidas/cuidados
especiais de proteção.
Empreitada para as Beneficiações Localizadas do Pavimento nos
sublanços Aljustrel / Castro Verde / Almodôvar / São Bartolomeu de
Messines, da A2 – Auto-estrada do Sul.
Os troços da A2, inseridos em área da Rede Natura 2000, onde foram
realizados trabalhos de beneficiação localizadas do pavimento foram os
seguintes:

íNDICE E INDICADORES GRI

Captação de água
por fonte

S/N

N/S

km de início

km de fim

Beneficiação

215+230

215+218

VE+VC+VD

213+680

213+650

VE+VC+VD

213+520

213+490

VE+VC

213+520

213+506

VD

213+506

213+490

VD+Bd

213+280

213+248

VE+VC+VD+Bd

213+140

213+120

VE+VC+VD+Bd

210+305

210+346

VD+Bd

Legenda: VE – via esquerda; VD- via direita; VC – via central; Bd – berma direita.

Os trabalhos consistiram na fresagem e reposição da camada de
desgaste existente, tendo decorrido sem afetação de áreas marginais
à AE e, por esse motivo, sem implementação de medidas especiais.
Face ao exposto, não existem impactes ambientais a relatar.

Procedimentos-fase de exploração
Relativamente à fase de exploração da autoestrada, toda a rede de
autoestradas concessionada à Brisa é abrangida por um sistema de
monitorização de atropelamentos de fauna e todas as autoestradas
construídas ou submetidas a obras de alargamento após a entrada em
vigor do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio (Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de
11 de dezembro), são abrangidas por Planos Gerais de Monitorização do
Ambiente com o objetivo de proceder a pós-avaliação de impactes.
No âmbito da biodiversidade, os principais impactes ambientais causados pela
exploração das autoestradas são a fragmentação e alteração de habitats,
os atropelamentos de fauna e o aumento da pressão humana.

Fundamentação-fase de exploração

Implementação de medidas de restauração ou de proteção ativa dos
habitats durante a fase de exploração das infraestruturas rodoviárias;

A monitorização dos atropelamentos de fauna realizada em 2020, em toda
a rede concessionada a Brisa, permitiu verificar que nos sublanços que
atravessam áreas incluídas na Rede Natura 2000 não foram detetados
atropelamentos de espécies com o estatuto de ameaçadas de acordo com
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2005).

Projetos de proteção e restauração de habitats resultantes de parcerias
com outras entidades que visem áreas de habitats diferentes das
consideradas anteriormente.

Nos Sublanços Almodôvar/S. Bartolomeu de Messines e S. Bartolomeu de
Messines/ Paderne (A22), da autoestrada do Sul A2, que atravessam os
Sítios do Caldeirão e Barrocal, são igualmente avaliados os impactes sobre
a biodiversidade através de campanhas de monitorização da qualidade dos
ecossistemas.
Em 2020 foi realizada monitorização da qualidade das águas superficiais na
A2 – Almodôvar/S. Bartolomeu de Messines/Paderne (A22), de acordo com
a qual não foram detetadas situações de impacte nos locais monitorizados.
Relativamente aos Sítios do Caldeirão e do Barrocal, na sequência de uma
solicitação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em 2020 foi entregue
àquela entidade um estudo para o reforço das medidas de minimização
dos impactes sobre os sistemas ecológicos nos Sublanços Castro Verde /
Almodôvar / S. Bartolomeu de Messines / Paderne (A22) da A2 – Autoestrada
do Sul. Nesse estudo conclui-se que o troço da A2 entre Castro Verde
e a VLA tem permeabilidade adequada para os vários grupos faunísticos,
com um espaçamento médio inferior a 1 km, com tipologias e dimensões
variadas que permitem a passagem de animais de porte variado. Conclui,
igualmente, tendo em consideração os dados da mortalidade da fauna, que
após uma descida acentuada do número de atropelamentos desde 2012,
mantêm-se níveis constantes desde 2014 até ao presente. No sentido, de
ir ao encontro do solicitado pela APA, efetuou-se a análise de medidas para
promoção dos atravessamentos de fauna em estruturas próprias (passagens
hidráulicas, viadutos, passagens de fauna) para em momento posterior se
proceder à sua implementação. Aguarda-se parecer da APA.

304-3

HABITATS PROTEGIDOS OU RECUPERADOS
A restauração e proteção de determinados habitats é uma das estratégias
que, integrada na política da biodiversidade, é utilizada de forma a prevenir
ou reparar impactes negativos associados às atividades da Brisa Concessão
Rodoviária. As áreas de habitats protegidos ou restaurados podem resultar
das seguintes ações:
Implementação, em final de obra, de projetos de integração e recuperação
paisagística;
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Relativamente à implementação de projetos de integração e recuperação
paisagística, foi executada a recuperação ambiental de zonas afetadas
decorrentes de reparações / beneficiações diversas, através de recobrimento
vegetal, de uma área de 333,33 m2 (0,03 ha).
Foram aplicadas sementeiras, numa área de 57.651,33 m2 (5,77 ha), em áreas
de reparações e beneficiações diversas, taludes, áreas interiores dos nós e
separador central e áreas afetadas por trabalhos de reabilitação e reforço
de viadutos, durante o ano 2020.
No que diz respeito as medidas de restauração e proteção ativa em fase
de exploração, no âmbito da implementação de medidas de compensação
associadas ao Sublanço Aljustrel/Castro Verde da A2, celebrou-se um protocolo
com o ICNF (na altura da celebração do protocolo, ICNB) com o objetivo de
garantir a implementação de medidas de gestão da colónia do Peneireirodas-torres (Falco naumanni) que terminou em 2013. Ao abrigo deste protocolo
celebrou-se um contrato de arrendamento com os proprietários do Monte
do Pardieiro (zona de nidificação do Peneireiro-das-torres) relativamente
a uma área de 10.000 m2 (1 ha) inseridos na Zona Especial de Proteção de
Castro Verde, contrato que foi renovado em 2007 tendo sido prorrogada
a sua vigência até ao final de 2032.
Adicionalmente foram realizados trabalhos de corte e remoção de vegetação
queimada por incêndios com o objetivo de facilitar a rápida instalação da
vegetação autóctone, contribuindo desta forma para a recuperação de
habitats. Esta medida resultou numa área intervencionada de cerca de
81.680 m2 (8,2 hectares) durante o ano de 2020.
No que diz respeito a projetos de restauração e proteção de habitats
resultantes de parcerias com terceiros, a Brisa Concessão Rodoviária não
tem nenhum projeto em regime de parceria.
Tendo em conta os dados fornecidos acima, em 2020 a área de habitats
protegidos ou recuperados totalizou 149.664,67 m2 o que corresponde
a 14,97 ha.

íNDICE E INDICADORES GRI

Sentido da A2

ESPÉCIES PERTENCENTES À LISTA VERMELHA DA IUCN, OU DA LISTA
DE CONSERVAÇÃO NACIONAL NO LOCAL DAS OPERAÇÕES
Durante o ano 2020 registou-se, da lista vermelha da IUCN e espécies da lista
de conservação nacional com habitats em áreas afetadas pelas operações,
por nível de risco de extinção, uma espécie de fauna (avifauna).
Avifauna
AE

A4

Sublanço

Alargamento Águas
Santas/Maia

Espécie
Caprimulgus
europaeus

Nome Comum
Noitibócinzento

Estatuto
VU
(vulnerável)

Em 2020 não houve empreitadas fiscalizadas pela BGI, na rede BCR, em
que ocorressem espécies florísticas com abundância pouco comum ou rara.

305-1

EMISSÕES GEE DIRETAS (ÂMBITO 1)

Fatores de conversão

Unidade

Valor

GEE – Combustão fixa - Gasóleo

kg CO2e/GJ

74,5288

GEE – Combustão fixa - Gasolina

kg CO2e/GJ

69,7288

GEE – Combustão móvel –
Ligeiros passageiros – Gasóleo

kg CO2e/GJ

Fonte

Location-Based (LB) ou seja, associado ao mix renováveis/não renováveis
de Portugal.
Para calcular as emissões associadas ao consumo de energia, foram utilizados
os seguintes fatores de emissão:

71,0884

GEE – Combustão móvel –
Ligeiros passageiros – Gasolina

kg CO2e/GJ

72,1853

GEE – Combustão móvel –
Ligeiros mercadorias – Gasóleo

kg CO2e/GJ

70,8252

GEE – Combustão móvel –
Pesados mercadorias – Gasóleo

kg CO2e/GJ

70,5432

GEE – Combustão fixa –
Propano/Butano

kg CO2e/GJ

64,3145

APA, 2020. National
Inventory Report
2020. IPCC, Fourth
Assessment Report.

305-2

EMISSÕES GEE INDIRETAS (ÂMBITO 2)

A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 3.6 Ambiente, na página
49 deste Relatório.

A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 3.6 Ambiente, na página 49

A contabilização de emissões da BCR é desenvolvida de acordo com o
referencial The GHG Protocol, uma iniciativa do World Resources Institute e
do World Business Council for Sustainable Development.

A contabilização de emissões da BCR é desenvolvida de acordo com o
referencial The GHG Protocol, uma iniciativa do World Resources Institute e
do World Business Council for Sustainable Development.

Neste âmbito, a metodologia adotada para contabilização dos impactes
ambientais associados à Brisa Concessão Rodoviária foi a de controlo
financeiro. Nesta sequência, em termos de consolidação de resultados, as
emissões de GEE das empresas responsáveis pelos serviços de suporte são
alocadas à própria Concessionária, na medida em que é esta a detentora
dos ativos.

Neste âmbito, a metodologia adotada para contabilização dos impactes
ambientais associados à Brisa Concessão Rodoviária foi a de controlo
financeiro. Nesta sequência, em termos de consolidação de resultados, as
emissões de GEE das empresas responsáveis pelos serviços de suporte são
alocadas à própria Concessionária, na medida em que é esta a detentora
dos ativos.

Para calcular as emissões de âmbito 1 associadas aos consumos de
combustível e gás, foram utilizados os seguintes fatores de emissão:

Em linha com os requisitos da metodologia The GHG Protocol, a BCR contabiliza
as emissões de âmbito 2 de acordo com dois métodos distintos:
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Market-Based (MB) ou seja, o fator de emissão associado ao mix
renováveis/não-renováveis do comercializador de energia a quem
a BCR compra eletricidade

Market Based Method CO2 (g/kWh): 198,9
Location Based Method CO2 (g/kWh): 310,0
Fonte: MB - Fornecedor eletricidade (EDP Comercial Empresas) - Origem da energia 2020 (Valor anual
publicado pelo comercializador (g CO2/kWh). Conversão CO2/CO2e utilizando rácio médio da produção de
eletricidade em Portugal.). LB - EEA, 2020. Greenhouse Gas Emission Intensity of Electricity Generation.

De forma a garantir a comparabilidade dos resultados e a definição de
objetivos de redução absolutos, prevendo situações de expansão de
negócio, foi definida uma política de recálculo do ano-base. Tendo em conta
o crescimento da empresa Brisa Áreas de Serviço, o ano-base foi recalculado
com base nos consumos atuais da mesma, tendo sido feito um re-statement
relativamente aos valores dos anos anteriores.
Adicionalmente, importa referir que foi consolidada e implementada uma
nova metodologia de contabilização dos dados operacionais das áreas de
serviço (consumos de eletricidade), nomeadamente referente às diversas
unidades de restauração e espaços comuns. Em termos de metodologia, foi
também decidido que apenas são contabilizados os consumos das Áreas de
Serviço Colibri, uma vez que é nestas que a BCR tem capacidade de atuar
a nível da eficiência.
Em virtude desta alteração metodológica, houve necessidade de retificar
os valores reportados nos anos anteriores para a empresa Brisa Áreas de
Serviço.

305-3

OUTRAS EMISSÕES GEE (ÂMBITO 3)
As emissões de âmbito 3 não são emissões controláveis pela Brisa Concessão
Rodoviária e, por isso, a BCR não assume qualquer responsabilidade pelas
mesmas. Contudo, e no contexto da sua visão de contribuir para a construção
de uma economia neutra em carbono, a BCR tem o objetivo de ter visibilidade
dos impactes das emissões de âmbito 3, designadamente, de identificar
oportunidades de melhoria a implementar por terceiros.

íNDICE E INDICADORES GRI

304-4

INTENSIDADE DE EMISSÕES GEE
No âmbito deste indicador, foram usados para o cálculo de intensidade de
emissões, as emissões de GEE da Brisa Concessão Rodoviária (âmbitos 1 e
2), e os quilómetros de rede em operação (1 100 km). Perante estes fatos,
em 2020 a intensidade de emissões da BCR foi 4,8 tCO2e por quilómetro.

305-5

REDUÇÃO DAS EMISSÕES GEE
A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 3.6 Ambiente, nas
páginas 47 a 48

305-6

As emissões atmosféricas a considerar são as geradas pela circulação dos
veículos constituintes da sua frota, que não podem ser consideradas como
significativas por se tratar de emissões do tipo difuso, proveniente apenas
das suas viaturas.
Relativamente as emissões de SOx geradas pela queima de combustíveis da
circulação automóvel, estas não são significativas devido a implementação
de reduções significativas no teor de enxofre dos combustíveis.
No que diz respeito as restantes emissões atmosféricas, os dados
provenientes da monitorização da qualidade do ar, no âmbito dos Planos
Gerais de Monitorização do Ambiente, em autoestradas com tráfego médio
diário muito superior ao número de veículos da frota da BCR (A3 e A2, por
exemplo) identificam, genericamente, baixas concentrações de poluentes
atmosféricos, pelo que as viaturas que circulam por todo o território nacional
não podem ser consideradas significativas, mas sim desprezáveis no âmbito
deste indicador e deste relatório.

EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS DESTRUIDORAS DA CAMADA DO OZONO

306-2

Este indicador considera-se não ser aplicável à Brisa Concessão Rodoviária
dado que os processos, produtos e serviços da organização não utilizam
substâncias destruidoras da camada de ozono. Para além disso, não devem
ser contabilizadas as substâncias destruidoras da camada de ozono contidas
ou emitidas por produtos durante a sua utilização ou deposição, sendo este
o caso das substâncias contidas nos equipamentos de ar condicionado.

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) é responsável pela gestão e operação de
um conjunto de autoestradas e respetivas áreas de serviço. Neste sentido,
a produção de resíduos está associada à exploração e manutenção dos
ativos associados às respetivas infraestruturas rodoviárias, nomeadamente
centros operacionais, portagens e áreas de serviço.

Face ao anteriormente exposto e apesar de não se afigurar que o âmbito
deste indicador seja aplicável à organização, é importante elaborar e reportar
o inventário de equipamentos existentes e tipo de refrigerante utilizado, para
se monitorizar o grau de cumprimento da legislação que estabelece que
desde 1 de janeiro de 2015 não deverão existir equipamentos que utilizem
hidroclorofluorcarbonos e mostrar/demonstrar o grau de empenho da BCR
nestas matérias globais.

305-7

ÓXIDOS DE NITROGÉNIO (NOX), ÓXIDOS DE ENXOFRE (SOX) E OUTRAS
EMISSÕES SIGNIFICATIVAS

RESÍDUOS POR TIPO E POR DESTINO

Para consolidação da quantidade de resíduos produzida, adotou-se uma
abordagem em linha com a metodologia adotada para contabilização e
comunicação das emissões associadas à BCR, nomeadamente a abordagem
de controlo financeiro. Nesta sequência, em termos de consolidação de
resultados, os dados operacionais associados às empresas responsáveis
pelos serviços de suporte são alocados à própria Concessionária, na medida
em que é esta a detentora dos ativos que são geridos pelas empresas acima
referidas. Em termos práticos, a quantidade de resíduos produzida é alocada
à BCR, empresa que detém os diversos ativos.
A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 3.6 Ambiente, nas
páginas 50-51 deste Relatório.

A Brisa Concessão Rodoviária não desenvolve nenhuma atividade que
produza emissões atmosféricas significativas no âmbito deste indicador,
isto porque nenhuma atividade da BCR pode ser inserida na categoria de
indústria transformadora.
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307-1

INCUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS AMBIENTAIS
Em 2020 não se registaram condenações no âmbito deste indicador.

308-1

NOVOS FORNECEDORES QUE FORAM SELECIONADOS USANDO
CRITÉRIOS AMBIENTAIS
Os contratos com as entidades já conhecidas, acautelam no seu articulado,
o desenvolvimento e implementação de Planos de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição, verificando-se ainda a sua certificação
em ISO 14001.

308-2

IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS DA CADEIA DE FORNECIMENTO E
AÇÕES TOMADAS
A Brisa Concessão Rodoviária tem como principais entidades fornecedoras
as respeitantes a empreitadas de manutenção e conservação das diferentes
infraestruturas da Concessionária.
É através da empresa Brisa Gestão de Infraestruturas (BGI), empresa do
Grupo Brisa, que é feita a gestão dos contratos de empreitadas que ocorram
na concessão da BCR, incluindo a fiscalização de obra e o controlo de qualidade.
Neste âmbito, a BGI assegura a verificação da execução das atividades
em conformidade com os Cadernos de Encargos, garantindo os objetivos
do projeto e os relacionados com as matérias de qualidade, segurança e
ambiente, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares
em vigor.
É importante referir que a BGI detém a certificação do seu Sistema de Gestão
Integrado de Qualidade e Ambiente pelos referenciais EN ISO 9001 e 14001.
É através deste Sistema que todas as atividades operacionais da equipa de
fiscalização estão suportadas em instruções de trabalho, incluindo, entre
outras, a de Fiscalização da Gestão Ambiental das atividades desenvolvidas
pelos prestadores de serviços.
Dos controlos realizados, nomeadamente do acompanhamento/verificação
dos aspetos ambientais das atividades desenvolvidas pelo adjudicatário da
empreitada de construção, verificou-se a inexistência de impactos negativos
e respetiva cadeia de fornecimento.

íNDICE E INDICADORES GRI

305-4

401-1

INDICADORES LABORAIS

Faixa
Etária

NOVOS EMPREGADOS CONTRATADOS E ROTATIVIDADE

102-8

Considera-se para efeito de efetivo, todos os colaboradores exceto estagiários,
subcontratados e destacados.

INFORMAÇÃO DOS EMPREGADOS E OUTROS TRABALHADORES

‘20
Nº de Colaboradores

Tipo de contrato

‘18

‘19

‘20

Entradas

1

0

0

Saídas

0

0

1

10

10

9

9

10

10

0,00%

0,00%

10,00%

Sem termo

9

Colaboradores no final do período

Termo certo*

0

Nº médio de colaboradores

Termo incerto

0

Taxa de rotatividade

5

Masculino

4

*

‘20

Inclui contratos a termo certo, mandatos e contratos de estágio.

102-41

ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA

‘18

‘19

‘20

Colaboradores a 31 de dezembro

10

10

9

N.º de colaboradores abrangidos por acordos

10

10

9

100%

100%

100%

% de colaboradores abrangidos

0

0%

30-50

0

10%

>50

0

0%

Fórmula de cálculo:
Taxa de novas contratações = (Nº de novas contratações / Efetivo
médio de colaboradores) x 100, por faixa etária e género
Taxa de rotatividade = (Nº de saídas durante o período de reporte
+ Nº de admissões durante o ano de reporte) / Efetivo médio de
colaboradores x 100, por faixa etária e género.

BENEFÍCIOS FORNECIDOS AOS EMPREGADOS EM REGIME FULL-TIME
QUE NÃO SÃO FORNECIDOS AOS RESTANTES EMPREGADOS

Género

9

Total

<30

401-2

Género
Feminino

Taxa de
rotatividade

Fórmula de cálculo:

Total

Feminino

Masculino

Entradas

0

0

0

Saídas

1

0

1

Total de colaboradores

9

5

4

Taxa de novas contratações

0

0

0

10,00%

0,00%

10,00%

Taxa de rotatividade

Taxas novas
contratações

Taxa de
rotatividade

Lisboa

0%

10%

Total

0%

10%

Região

(Nº de colaboradores abrangidos pelo ACT / Total de colaboradores da BCR
no final do período em análise) * 100
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As vantagens atribuídas a colaboradores a tempo parcial são idênticas as
atribuídas a colaboradores a tempo inteiro.
As vantagens para as empresas que subscrevem o Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) Brisa e que se aplicam à BCR são:
licenças e ausências remuneradas de acordo com a lei geral do trabalho;
adiantamento do subsídio de doença (nas situações de baixa por
doença ou por acidente de trabalho, subsidiadas pela segurança social
ou por seguradora);
23 dias de férias;
pagamento de complemento do subsídio de doença (Clausula 72a
e 73a, ACT publicado no BTE no 36 de 29 de setembro de 2020);
subsídio especial a trabalhadores com filhos deficientes (Clausula 70a,
ACT publicado no BTE no 36 de 29 de setembro de 2020);
assistência inadiável e imprescindível a membro do seu agregado
familiar (até 15 dias por ano, acrescendo mais um dia por cada filho,
adotado ou enteado, além do primeiro);
seguro de doença, seguro de vida e de acidentes pessoais;
complemento de reforma de benefício definido;
cartão refeição;
Inspeção Automóvel (Clausula 87, ACT publicado no BTE no 36 de 29
de setembro de 2020)
vales de refeição e subsídios para compensação de encargos familiares
(Clausula 76a, ACT publicado no BTE no 36 de 29 de setembro de 2020).

íNDICE E INDICADORES GRI

Milhões de euros

Taxas novas
contratações

LICENÇA PARENTAL
Pelo art.º 31º, alínea 4 em conjunto com os art.os 33 a 46 da SUBSECCAO IV
Parentalidade (art.os 33 a 46), todos os colaboradores têm direito.
Consideramos para este efeito o mesmo no de colaboradores que gozaram
o direito, uma vez que não tivemos conhecimento de nenhum colaborador
que tivesse direito e não o tivesse gozado.

‘18 ‘19

‘20
%

%

Total

F

M

F

M

Colaboradores com gozo
de licença parental (n.º)

0

1

0

0

0

0

-

Colaboradores que
regressaram após gozo
de licença parental (n.º e %)

0

1

0

0

0

0

-

Colaboradores que continuaram
na empresa após 12 meses
sobre o gozo da licença
parental (n.º e %)

0

1

0

0

1

0

100%

Este valor e calculado relativamente a licenças de paternidade de 2019
Nota: A taxa de retenção de 2020 foi calculada considerando as licenças de 2019.

*

prestadores de serviços e empreiteiros baseado nos requisitos legais da
Lei nº 102/2009 e na segunda alteração à referida Lei, através da Lei nº
3/2014 e que promove o regime jurídico da Segurança e Saúde no Trabalho
e do Decreto-Lei nº 273/03 que transpõe a Diretiva Comunitária 92/57/CEE.
No âmbito desses Sistemas estão englobados os seguintes trabalhadores,
atividades e locais de trabalho:
Trabalhadores

Atividades

Locais abrangidos

Fiscalização
e projetistas

Empreitadas, prestação
de serviços, controlo da
infraestrutura rodoviária

Infraestrutura rodoviária
e zonas adjacentes.

Oficiais de obra civil e
ajudantes de obra civil

Reparações,
manutenções
e limpezas

Infraestrutura rodoviária
e zonas adjacentes.

Técnicos e Oficiais de
eletrónica e eletricidade

Reparações e
manutenções

Infraestrutura rodoviária
e zonas adjacentes.

Operadores de
comunicações

Contacto remoto
com clientes

Escritórios dos Centros
Operacionais

Portageiros
e Principais

Cobrança
de portagens

Zona de Portagens

Oficiais de mecânica
e Operadores de
Patrulhamento

Apoio a clientes
na infraestrutura

Infraestrutura rodoviária
e zonas adjacentes.

Administrativos

Funções de apoio
corporativas e comerciais

Sedes corporativas
e escritórios de apoio
e escritórios via verde

Técnicos de
laboratório

Ensaios pavimentos
e betão

Laboratório da sede
Maia e laboratório móvel

Prestadores de Serviços
na infraestrutura
rodoviária

Cortes de vegetação,
limpeza, serviços de
eletrónica e limpezas

Infraestrutura rodoviária
e zonas adjacentes.

Fórmula de cálculo:
Taxa de regresso ao trabalho após gozo de licença parental = (Número
total de colaboradores que regressaram ao trabalho apos a licença
parental / Número total de colaboradores que gozaram de licença
parental) * 100, por género
Taxa de retenção = (Número total de colaboradores que continuaram
na empresa apos 12 meses sobre o gozo de licença parental / Número
total de colaboradores que regressaram de licença parental no período
de reporte anterior) * 100, por género.

SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

403-1

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
No âmbito deste indicador, foi implementado pela organização BCR, a exigência
de um Sistema de Gestão de Segurança e de Saúde Ocupacional aos seus
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Exclusões
Trabalhadores

Atividades

Locais abrangidos

Prestadores de
serviços

Limpeza
e manutenção

Sedes corporativas
e escritórios

Baixo risco
das atividades

Fornecimento de
equipamentos

Fornecimento
de equipamentos

Sedes corporativas
e escritórios

Fornecedores são
empresas certificadas

Justificação

403-2

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO DE RISCOS E INVESTIGAÇÃO
DE INCIDENTES
No ato da conceção das infraestruturas rodoviárias, edifícios para diversas
utilizações, são incorporados pelos projetistas, contratados pela Brisa
Concessão Rodoviária, sob coordenação da Brisa Gestão de Infraestruturas
e da Brisa Operação e Manutenção de acordo com o Sistema de Gestão de
Segurança exigido pela Brisa Concessão Rodoviária, os princípios gerais de
prevenção, com o intuito de eliminar ou mitigar os riscos das atividades na
construção, durante a utilização do edificado pelos trabalhadores e durantes
as operações de manutenção.
Ainda de acordo com o referido Sistema e para cada atividade operacional
são identificados os riscos, valorizados hierarquicamente em função da
probabilidade, gravidade e exposição dos trabalhadores expostos aos
mesmos e definidas as medidas de segurança organizacionais, coletivas
e individuais
Este processo está sujeito a processo de controlo de qualidade, em que
a sua metodologia de garantia se baseia num ciclo de Deming (PDCA - Plan, Do,
Check, Action), onde são garantidos os objetivos, o estabelecimento de metas
mesuráveis, a análise do processo e o plano de ação. O planeamento (Plan)
é efetuado através da análise de riscos de cada atividade, hierarquizandose os riscos e definindo as medidas de segurança. Ainda nesta fase serão
estabelecidos os controlos de implementação a efetuar ao dos vários
processos. Nesse âmbito inscrevem-se a forma controlo da legalidade dos
trabalhadores, o estado e manutenção dos equipamentos, a implementação
das medidas de segurança e o controlo da atividade de subempreiteiros
ou prestadores de serviços. Ao longo da implementação do processo (Do)
são garantidas a existência de formações periódicas e informações aos
trabalhadores e chefias dos riscos existentes e das medidas de segurança
a adotar. No que se refere às verificações relativas do planeado (Check)
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401-3

Nas ações de Formação e Informação, bem como nas comissões de segurança,
os trabalhadores são incentivados a comunicarem situações que possam
colocar em perigo a sua integridade física ou de terceiros, devendo os
mesmos suspenderem a sua atividade e informarem as chefias, sempre
que detetem situações de insegurança.
Sempre que existam acidentes mortais, graves, ligeiros mas potencialmente
graves ou incidentes que se possam revestir de contornos que assumam
um carácter de consequências gravosas, são desencadeados processos
de investigação a cargo da área de SST, com o intuito de apurar causas,
medidas corretivas ou preventivas, alterações aos processos de trabalho
ou mesmo alterações ao sistema. Neste âmbito o processo incorpora os
seguintes pontos:
Audição de testemunhas;

403-3

sistemas de proteção coletivos de individuais, sugestões dos trabalhadores,
coordenação de atividades, análises de riscos de maior gravidade e outros
assuntos relevantes para a Segurança e Saúde no Trabalho dos trabalhadores

SERVIÇOS DE SAÚDE NO TRABALHO
No âmbito deste indicador, a BCR garante no que respeita aos seus os
trabalhadores, o acesso aos serviços de segurança e saúde no trabalho no
âmbito da saúde ocupacional. Nesse âmbito os trabalhadores têm acesso
a exames de vigilância da saúde, elaborando os profissionais desse serviço,
relatórios e fichas médicas, mantendo atualizados os registos clínicos e
outros elementos informativos do trabalhador. Os trabalhadores são
objeto de análises e exames de diagnóstico, com a periodicidade prevista
na Legislação e objeto de consulta médica onde os resultados são aferidos
em função do posto de trabalho e da atividade desenvolvida. Desta consulta
são produzidas recomendações em relação às hipotéticas limitações de
atividade dos trabalhadores e sobre a adequação dos equipamentos de
proteção individual a utilizar.
No que respeita a trabalhadores de empreiteiros e prestadores de serviços,
é assegurado que estes apenas poderão entrar em atividade nos estaleiros
ou nas instalações da BCR, após as suas entidades empregadoras terem
entregue a ficha de aptidão médica, comprovativa de que os mesmos se
encontram aptos para as funções que irão desempenhar.

403-4

PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONSULTA E COMUNICAÇÃO
AOS TRABALHADORES SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Os trabalhadores são incentivados a participar na evolução do Sistema de
Gestão de Segurança dos prestadores de serviços e dos empreiteiros por
eles controlados, nomeadamente através de inquéritos efetuados sobre as
condições de trabalho, equipamentos de proteção, ambiente de trabalho e
recomendações que pretendam efetuar.

Conclusões;

No que respeita à existência de comissões de segurança formais o sistema
de gestão de segurança, prevê a sua existência a dois níveis distintos: a
nível macro do Grupo Brisa, onde os representantes sindicais asseguram
participação dos trabalhadores, a nível dos prestadores de serviços Brisa
Engenharia e Gestão e Brisa Operação e Manutenção e a nível das obras com
mais de três meses de duração onde participam trabalhadores representando
a Entidade Executante e os diversos subempreiteiros que laboram no
momento no estaleiro.

Propostas de melhoria para análise da Comissão de Segurança e das
chefias.

Em todas estas comissões de segurança, são abordadas temáticas
relacionadas, com o planeamento da prevenção da segurança, com os

Análise da forma como ocorreu o evento e das suas consequências;
Análise dos riscos identificados e da sua pertinência;
Análise das medidas de segurança preconizadas e da sua adequabilidade;
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403-5

FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO
Anualmente é objeto de planeamento um programa de formação aos
trabalhadores do Grupo Brisa. Neste programa são programadas ações de
formação de diversos âmbitos e em função dos riscos a que estão sujeitos
os trabalhadores, nomeadamente e de entre outras: acolhimento, reciclagem,
especificas, especialização, emergência, evacuação. É dado especial ênfase
à formação dos trabalhos que decorrem na infraestrutura rodoviária ou em
zonas adjacentes por constituírem na sua grande maioria os trabalhos de
maior risco a que os trabalhadores estão expostos. De todas as formações
são elaborados registos com os conteúdos programáticos e com registo de
presenças e é produzida uma avaliação da ação por parte dos formandos e
pelas chefias. As ações de formação da Brisa Concessão Rodoviária ou dos
prestadores de serviços Brisa Gestão de Infraestruturas e Brisa Operação
e Manutenção são integradas nesse planeamento anual Brisa.
No que respeita a trabalhadores ao serviço de empreiteiros ou de prestadores
de serviços, é assegurado que os mesmos apenas iniciam a sua atividade no
estaleiro ou nas instalações controladas pela Brisa, após terem sido objeto
de formações adequadas às atividades e aos riscos inerentes às mesmas.
De todas estas formações são evidenciados o conteúdo programático e o
registo dos participantes nas mesmas.

403-6

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR
Os trabalhadores da Brisa Concessão Rodoviária para além dos serviços
de Saúde Ocupacional, possuem ao seu dispor de um serviço de medicina
curativa, que para além das funções regulares possibilita apoio em programas
de apoio a boas práticas de alimentação e combate à obesidade, programas
de apoio ao combate ao alcoolismo e tabagismos, bem como de substâncias
nocivas à saúde.
Todos os trabalhadores da Brisa são abrangidos por um seguro de saúde
anual, que pode caso o desejem alargar ao seu agregado familiar, assegurando
a Brisa desta forma um valioso programa complementar de saúde, que faculta
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são promovidas inspeções e/ou auditorias que aferem o cumprimento do
planeado. Estas verificações são efetuadas pelas chefias, área da segurança
no trabalho e/ou entidades contratadas para o efeito. A análise dos resultados
das verificações, as ocorrências verificadas e a observância periódica das
métricas de resultados previstos nos objetivos, ditam a necessidade de adotar
medidas adicionais ou corrigir as existentes (Action). Estes resultados são
analisados em comissões de segurança a nível das obras, empresas e da Brisa
com os representantes sindicais dos trabalhadores a nível macro, onde são
analisadas as diversas sugestões e estratégias a adotar. Todos os anos são
aferidas as opiniões e sugestões dos trabalhadores, através de inquéritos
sobre as questões mais pertinentes nesta matéria. Todo o encandear deste
processo conduz a um sistema evolutivo, que contêm na sua essência uma
filosofia de melhoria contínua e que é garantida pelo cumprimento global
do sistema de gestão de segurança em cada empresa. A gestão de todo o
processo é assegurada a nível macro pela área de Segurança no Trabalho,
constituída por técnicos possuidores de Certificados de Aptidão Profissional
como técnicos de Segurança, doutoramentos e mestrados ou Pós-graduações
na área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

403-7

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO DIRETAMENTE VINCULADOS POR RELAÇÕES COMERCIAIS
A Brisa Concessão Rodoviária no âmbito da sua atividade principal enquanto
concessionária de autoestradas, privilegia a Segurança e Saúde no trabalho
dos seus funcionários como ponto fundamental e integrante dos seus
objetivos. Nessa matéria procede a uma intervenção em fase de projeto,
em que pretende mitigar ou eliminar os riscos decorrentes das fases de
operação e manutenção, introduzindo através da integração dos princípios
gerais de prevenção na fase de projeto, opções que privilegiem e promovam
a segurança e saúde no trabalho dos seus trabalhadores e dos trabalhadores
dos empreiteiros e prestadores de serviços, bem como a segurança dos
clientes da rede.
Desta forma e através de uma abordagem sistémica, são identificados os
riscos que não puderam ser eliminados ou mitigados na fase de conceção
e definidas as medidas de segurança que em fase de operação deverão ser
asseguradas para proteção dos trabalhadores e dos clientes.
Perante os riscos identificados os trabalhadores da Brisa Concessão
Rodoviária e prestadores de serviços Brisa Gestão de Infraestruturas
e Brisa Operação e Manutenção, serão alvo dos planos de formação já
referidos nos pontos anteriores. Os trabalhadores dos empreiteiros serão
alvo dos planos de formação adequados às atividades a desenvolver
e contidos no Desenvolvimento e Especificação do Plano de Segurança
e Saúde para a obra. No que concerne aos prestadores de serviços, quer
atuem na infraestrutura rodoviária ou em outros locais controlados pela
Brisa, será fornecida uma Nota Técnica, com a indicação dos riscos a que os
trabalhadores poderão estar sujeitos, as medidas de segurança mínimas,
os controlos que terão de ser assegurados e os registos que evidenciem
esses controlos e que deverão ser fornecidos à Brisa.

403-9

Com o intuito de mitigar ou eliminar o risco efetuou-se um
benchmarking a nível de equipamentos inovadores, tendose procedido à aquisição do equipamento selecionado. Este
equipamento diminui substancialmente a ocorrência de
situações similares.

ACIDENTES DE TRABALHO
(a) Indicadores dos Trabalhadores da BCR em 2020 (ratios por 1.000.000)

Ratio e nº
de acidentes
mortais
0 acidentes
Ratio – 0

Ratio e nº de
acidentes graves

Ratio e nº
de acidentes
reportados

Tipos principais
de acidentes

Nº de horas
trabalhadas

0 acidentes
Ratio – 0

0 acidentes
Ratio – 0

-

17 198

(b) Indicadores dos Trabalhadores dos Empreiteiros da BCR em 2020
(ratios por 1.000.000)
Ratio e nº
de acidentes
mortais
0 acidentes
Ratio – 0

Ratio e nº de
acidentes graves
0 acidentes
Ratio – 0

Ratio e nº
de acidentes
reportados

Tipos principais
de acidentes

10 acidentes
Ratio – 15,26

Quedas de nível
Escorregamento
Entalamentos
Posturas incorretas

Nº de horas
trabalhadas

655 476

(c) Indicadores dos Trabalhadores dos Prestadores de serviços da BCR (BGI
e BOM) em 2020 (ratios por 1.000.000)
Ratio e nº
de acidentes
mortais

0 acidentes
Ratio – 0

Ratio e nº de
acidentes graves

1 acidentes
Ratio – 0,41

Ratio e nº
de acidentes
reportados

Tipos principais
de acidentes

44 acidentes
Ratio – 18,19

Quedas de nível
Entalamentos
Escorregamentos
Projeções de
objetos e partículas
Posturas incorretas

Nº de horas
trabalhadas

2 417 971

Em um caso de atropelamento com ferimentos ligeiros, mas
com consequências potencialmente graves, constitui-se um
grupo de trabalho com inclusão de chefias e colaboradores,
que estudou formas alternativas de efetuar a atividade.
Neste processo, foram excluídos os trabalhadores relacionados
com fornecedores devido aos motivos apontados no primeiro
indicador.

404-1

HORAS MÉDIAS DE FORMAÇÃO POR ANO E POR TRABALHADOR
A BCR, consciente da importância do conhecimento para o sucesso das
orientações estratégicas do Grupo Brisa, promove o desenvolvimento de
formação entre os seus colaboradores. A informação acerca de horas e área
de formação é apresentada de forma agregada no Relatório Integrado do
Grupo Brisa

404-2

PROGRAMAS DE MELHORIA DAS COMPETÊNCIAS DOS FUNCIONÁRIOS
E PROGRAMAS DE APOIO À TRANSIÇÃO
Em 2020, não houve colaboradores da BCR envolvidos em programas de
melhoria de competências dos funcionários, ou em programas de apoio
à transição.

404-3

PERCENTAGEM DE FUNCIONÁRIOS QUE RECEBEM, REGULARMENTE,
ANÁLISES DE DESEMPENHO E DE DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA
(d) Perigos com riscos de gravidade acrescida
Estes perigos foram identificados com base nas atividades
a desenvolver e através da análise de risco e do conceito de
probabilidade x exposição x gravidade.
O risco que originou um acidente grave e um potencialmente grave
foi o risco de atropelamento dos trabalhadores por clientes da
infraestrutura.
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O processo de Gestão de Desempenho envolve todos os Colaboradores da
BCR nos 3 segmentos funcionais – Quadros Dirigentes, Quadros Superiores
e Quadros.
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um acesso eficaz e eficientes aos melhores cuidados de saúde existentes.
No caso de trabalhadores ao serviço de empreiteiros ou de prestadores de
serviços (Brisa Gestão de Infraestruturas e Brisa Operação e Manutenção),
em que sejam detetadas por amostragem, situações que evidenciem
a utilização de substâncias prejudicais à saúde do trabalhador, as entidades
empregadoras são encorajadas pela Brisa em disponibilizarem aos seus
trabalhadores programas de reabilitação específicos.

Nos sistemas de Gestão do Desempenho de Quadros Dirigentes
e Quadros Superiores, são avaliados todos os colaboradores
enquadrados nos grupos funcionais respetivos, desde que tenham
sido admitidos até 30 de junho do ano a que respeita a avaliação.
No sistema de Gestão do Desempenho de Quadros são avaliados
todos os colaboradores na função respetiva com exceção de:
Colaboradores admitidos a partir de 1 de abril do ano a que
reporta a avaliação;
Profissionais com absentismo superior a 6 meses (absentismo
de janeiro a dezembro do ano a que reporta a avaliação);
Colaboradores que tenham mudado de função, com alteração
de vencimento, a partir de 1 de julho do ano a que reporta a
avaliação.

‘20

N.º Colaboradores elegíveis*

10

N.º Colaboradores avaliados

10
100%

% de colaboradores avaliados

*População elegível = Efetivo total a 31 de dezembro de 2019 (ano a que reportam as avaliações realizadas no ano de 2020).

405-1

405-2

RÁCIO ENTRE O SALÁRIO BASE E A REMUNERAÇÃO DAS MULHERES
FACE AOS HOMENS

Não foram selecionados novos fornecedores com base em critérios de
impactos na sociedade.

A tabela salarial deliberada em ACT aplica-se de igual modo na definição do
salário base, quer dos homens, quer das mulheres que estejam abrangidos
pelo mesmo.

414-2

No âmbito deste indicador foram considerados 3 critérios sociais:

INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS

NOVOS FORNECEDORES QUE FORAM SELECIONADOS MEDIANTE
CRITÉRIOS SOCIAIS
No âmbito deste indicador foram considerados 3 critérios sociais:
1
Práticas de Trabalho

2
Direitos Humanos

3
Impactos na sociedade

Em 2020 não foram selecionados novos fornecedores com base nos critérios
associados às práticas de trabalho.
No entanto, em anos anteriores, os fornecedores selecionados com base
nestes critérios, continuam a prestar serviço para a organização.

<30
(n.º)

30-50
(n.º)

>50 (N.º)

-

-

2

-

-

3

-

-

3

A Brisa Concessão Rodoviária promove a sensibilização para a importância
da implementação das políticas relacionadas com a Segurança e Saúde no
trabalho, junto dos seus parceiros e trabalhadores.

44

3

1

-

4

-

Direitos Humanos:

100

5

4

-

6

3

Todos os fornecedores são selecionados considerando o cumprimento da
legislação laboral em vigor, pelo que se considera 100%. Adicionalmente,

Feminino Masculino
nº
nº

Administrativos

2

22

2

Dirigentes
e Directores

3

33

Tecnicos
Superiores

4

Total

9

1
Práticas de Trabalho

2
Direitos Humanos

3
Impactos na sociedade

414-1

O grupo funcional mais representado desempenha a função de técnico
superior, constituindo 44% do total dos colaboradores da BCR.
%

IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO E AÇÕES
TOMADAS

Na BCR não existem grupos funcionais com ambos os géneros.

Práticas de Trabalho:

nº

Impactos na sociedade:

O grupo não restringe o acesso das mulheres a quaisquer cargos ou
categorias e a remuneração que auferem não difere da dos homens.

DIVERSIDADE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E DOS TRABALHADORES

Subgrupos
funcionais

empreiteiros e subempreiteiros, são fiscalizados no que diz respeito aos seus
colaboradores, com especial enfoque no trabalho ilegal e no trabalho infantil.

72

Práticas de Trabalho:
No que respeita a impactos negativos reais ou potenciais de adesão às
práticas de trabalho, não foi identificado qualquer fornecedor, para as
operações consideradas relevantes à Brisa Concessão Rodoviária.
Direitos Humanos:
Os fornecedores, são selecionados considerando o cumprimento da legislação
laboral em vigor. Não foram identificados fornecedores com impactos
significativos, negativos, reais ou potenciais sobre os direitos humanos..
Impactos na sociedade:
Não foram identificados fornecedores com impactos significativos, negativos,
reais ou potenciais sobre os direitos humanos.
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Critérios de elegibilidade:

413-2

INDICADORES DE SOCIEDADE

OPERAÇÕES COM IMPACTOS NEGATIVOS (ATUAIS E POTENCIAIS)
SIGNIFICATIVOS NAS COMUNIDADES LOCAIS

413-1

OPERAÇÕES COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL,
AVALIAÇÕES DE IMPACTO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO

Fase de Construção
% de
Operações

Aspeto

Descrição

Avaliação dos
impactes sociais

Nas Obras de Longa Duração em autoestrada, a Brisa Concessão Rodoviária mantem o envolvimento com as entidades
locais e realiza consultas publicas no âmbito dos Processos de Avaliação de Impactes Ambientais, asseguradas pela BGI –
Brisa Gestão de Infraestruturas. Na operação e manutenção de autoestradas, as acessibilidades e a Segurança Rodoviária
são os temas sociais mais relevantes, como se pode constatar através da Análise de Materialidade. Relativamente
a Segurança Rodoviária, a BCR intervém nas dimensões de projeto e de operação de infraestruturas e também de comunicação
e prevenção rodoviária.

O principal impacto sobre as comunidades locais nesta fase, prende-se
sobretudo com o ordenamento do território e com outras preocupações
especificas como consequência da ocupação do território.

100%

Lista de obras em curso em 2020:
Alargamentos - Empreitada para a Construção do Alargamento
e Beneficiação:

Avaliação dos impactes
ambientais e monitorização
contínua

A monitorização ambiental em fase de exploração, na rede BCR, atualmente abrange 300 km de autoestrada.

Relatórios públicos
dos resultados das
avaliações

A informação sobre a dimensão ambiental é pública. Os resultados das avaliações em matérias sociais relevantes são publicados
neste Relatório.

100%
/ NA

Programas de
desenvolvimento das
comunidades locais
baseados nas suas
necessidades

A partir das necessidades identificadas, são determinadas soluções caso a caso.

100%

Planos de envolvimento
baseados em mapeamento
das partes interessadas

O mapeamento de stakeholders da Brisa Concessao Rodoviaria baseia-se na analise realizada em 2018 pelo Grupo Brisa, com o
apoio da PwC. Este mapeamento será atualizado em 2021.

100%

Consulta das
comunidades locais

O envolvimento e consulta da comunidade local e critica na fase de desenvolvimento de projeto de obras novas e alargamentos.
A Brisa Concessão Rodoviária realiza consulta de entidades locais, ao nível do poder local e dos institutos públicos relevantes, no
sentido de apurar as expetativas das comunidades locais e de as incluir desde a fase de projeto.
E assegurado o envolvimento das comunidades locais também através da concessionaria responsável. O desenvolvimento
e implementação dos serviços de mobilidade também envolvem uma consulta e diálogo com as comunidades impactadas,
principalmente com as autarquias locais, mas, também com outras instituições.

100%

Comissão de
trabalhadores,
comités de saúde
e segurança

Os trabalhadores são incentivados a participar na evolução do Sistema de Gestão de Segurança dos prestadores de serviços e dos
empreiteiros por eles controlados, nomeadamente através de inquéritos efetuados sobre as condições de trabalho, equipamentos
de proteção, ambiente de trabalho e recomendações que pretendam efetuar.

100%

Processos formais
de exposições da
comunidade local

A Brisa Concessão Rodoviária assegura canais para receção de exposições formais da comunidade local, através dos respetivos
serviços e canais de atendimento.

100%

27%

A1 - Carvalhos / Jaca/ Santo Ovídeo - Barreiras Acústicas
A4 - Águas Santas (A4/A3)/ Ermesinde - Empreitada para a Construção do Alargamento e Beneficiação para 2x4 Vias e Reabilitação dos Atuais Tuneis de Águas Santas
Beneficiação Pavimentos - Empreitada para as Obras de Beneficiação /
Reforço do pavimento:
A1 - Reparações localizadas em diversos sublanços

A3 – Circular Sul de Braga
A6 - A2/A6/A13 / Vendas Novas
A6 - Elvas Central / Elvas Nascente / Caia
A13 - Almeirim / Salvaterra de Magos
A14 - Figueira da Foz / Vila Verde / A14/A17 / Santa Eulália / Montemor-o-Velho
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A3 - Reparações localizadas em diversos sublanços

A1 – São João da Talha - Torres Novas
A1 – Coimbra Norte - Santo Ovídeo

Outras Obras

Edifícios:

Empreitada de Reforço, Reparação e Substituição de Pórticos
e Semi-pórticos Fora de Via:
A1 - Diversos sublanços

A1 - Empreitada de Remodelação dos Edifícios de Restauração da
Área de Serviço de Pombal

A3 – EN12 - Santo Tirso
A3 – EN201 - Valença
A2 – Alcácer do Sal - Grândola Norte
A2 – Aljustrel - Paderne (A22)
A5 - Viaduto Duarte Pacheco - Cascais
A9 - Estádio Nacional (A5/A9) - Alverca
A12 - Montijo - Nó A2/A12
A13 – Pegões - Nó A10/A13
A13 – Salvaterra de Magos - Almeirim
A14 – Figueira da Foz - Nó A14/A17
A14 – Santa Eulália - Zombaria
Taludes - Empreitada de Estabilização:
A1 - Vila Franca de Xira II - Vila Franca de Xira I - km 21+750 e muro
de contenção na EN10
A2 – Almada - Fogueteiro - km 13+800
A4 - Ermesinde - Valongo – km 31+600
A5 - Linda a Velha - Estádio Nacional – km 5+950 e Ramos A
e A+B do Nó do Estádio Nacional
A9 - Estádio Nacional - Queluz - km 1+850, decrescente

A1 - Empreitada de Remodelação dos Edifícios de Restauração da
Área de Serviço de Aveiras

Empreitada para substituição de vedações:
A1 - Carregado - Aveiras de Cima

A1 - Empreitada de Remodelação dos Edifícios de Restauração da
Área de Serviço de Gaia
A4 - Empreitada de Remodelação dos Edifícios de Restauração da
Área de Serviço de Penafiel

Estruturas:
A1 – Pombal - Soure
Reabilitação e reforço do Viaduto sobre o vale do Rio Arunca

Fase de Operação e Manutenção

A2 – Nó A2/A6/A13 - Alcácer do Sal
Reabilitação e reforço do Viaduto sobre a ribeira do Alberginho

Nesta fase, os principais impactes identificados sobre a comunidade local
dizem respeito ao ruido, a sinistralidade e a biodiversidade.

A2 – Almodôvar - São Bartolomeu de Messines
Reabilitação e reforço dos Viadutos Sul e Norte do rio Montinho
e da passagem Inferior 268
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A3 – Cruz - Braga Sul
Reabilitação e reforço dos Viadutos sobre o rio Guisando

O cumprimento das diretrizes/referenciais normativos de auditoria divulgados,
assume um papel fundamental nos trabalhos de auditoria interna, executados
pela Direção de Auditoria, Organização e Qualidade do Grupo Brisa.

A3 – vários Sublanços
Execução de trabalhos de conservação em Obras de Arte
A4 – Amarante Poente - Amarante Nascente
Reabilitação da Ponte sobre o Rio Tâmega
A9 - Radial da Pontinha - Radial de Odivelas
Beneficiação do Túnel de Montemor
Reabilitação e Reforço das Passagens Hidráulicas 30.3, 30.4
e 30.5
A10 – Carregado - Benavente
Substituição das Juntas de Dilatação da Ponte da Lezíria e
Viadutos de Acesso – 2a Fase

A9 - A16 - Radial Pontinha – Emboquilhamento Túnel Carenque
A9 - Bucelas (Zambujal) - A9/A10 - km 25+700 e 26+300, crescente

74

OPERAÇÕES AVALIADAS QUANTO AO RISCO DE CORRUPÇÃO

Os trabalhos desenvolvidos no ano de 2020, tiveram em consideração os
seguintes aspetos:
1. Avaliação dos riscos inerentes às atividades das áreas auditadas;
2. Teste aos mecanismos de controlo interno;
3. Verificação do grau de implementação das recomendações
efetuadas na sequência dos trabalhos realizados.
Neste sentido, a organização tem tido a preocupação de desenvolver
controlos que permitam introduzir melhoria contínua nos processos, de
forma a torná-los mais robustos e a mitigar os riscos associados às atividades
desenvolvidas.

íNDICE E INDICADORES GRI

Sinalização Vertical - Substituição:

Quanto ao balanço do ano de 2020, refira-se:

COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO ACERCA DE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
ANTICORRUPÇÃO
A BCR, consciente da importância do conhecimento para o sucesso das
orientações estratégicas do Grupo Brisa, promove o desenvolvimento de
formação entre os seus colaboradores. A informação acerca de horas e área
de formação é apresentada de forma agregada no Relatório Integrado do
Grupo Brisa.
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INCIDENTES CONFIRMADOS E AÇÕES TOMADAS
Em termos de mecanismos/medidas já adotadas pela BCR, em anos anteriores,
para fazer face a problemática da corrupção, destacamos:

1. No total de casos de empregados demitidos ou punidos por
corrupção: Não há conhecimento, nem registo de situações desta
natureza, na BCR;
2. No total de casos em que contratos com parceiros e negócios
não foram renovados devido a violações relacionadas com corrupção, no âmbito da BCR: 0;
3. Ações judiciais referentes a práticas de corrupção movidas contra a Organização relatora ou seus empregados (âmbito BCR): 0.
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COMPORTAMENTOS ANTI-CONCORRENCIAIS

3. Divulgação de normas especificas sobre o tratamento de dados
pessoais e proteção de informação;
4. Formação em matéria de RGPD;
5. Manutenção da acreditação efr, onde se destaca a temática da
Ética e dos canais de comunicação ao dispor de todos os colaboradores nesta matéria;
6. Existência de políticas transversais em todo o Grupo Brisa
(incluindo a BCR), nomeadamente:
Risco;
Compras;
Sistemas de informação;
Segurança da informação;
Viaturas;
Recebimentos e pagamentos;
Fraude.

Fase de Construção
O principal objetivo da Coordenação de Segurança em Obra (CSO)
é garantir a melhoria continua das condições de trabalho nos estaleiros
sob responsabilidade de Gestão da BGI, com redução efetiva dos índices de
sinistralidade em relação ao setor de atividade em causa.
A CSO será exigida pela BGI com o maior rigor, no cumprimento estrito da
legislação e dos documentos emanados da fase de projeto, especialmente
o PSS.
Prazo de Garantia

Em 2020 não se registaram condenações no âmbito deste indicador.

No final das obras é realizado um Auto de Vistoria de Receção Provisória
da Obra.

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE
DO PRODUTO

Durante o prazo de garantia, as obras são acompanhadas quer pela BOM
quer pela BGI, que reportarão eventuais anomalias a fim de se atuar junto
dos Empreiteiros no sentido de reparar essas mesmas anomalias.

1. Existência de um Código de Ética e Provedor de Ética;
2. O canal de comunicação de irregularidades;

de Encargos, do Plano de Segurança e Saúde (PSS) e da CT (Compilação
Técnica) de forma mais eficaz. É, portanto, essencial a interligação entre os
técnicos da BGI para garantir o cumprimento de todas as responsabilidades
como Coordenador de Segurança na fase de projeto (D.L. n.º 273/2003).
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES NA SAÚDE E SEGURANÇA RELATIVOS
A PRODUTOS E SERVIÇOS

Findo o prazo de garantia é realizado um Auto de Vistoria de Receção
Definitiva da Obra. Após este auto, caso esteja tudo em conformidade,
é devolvida a garantia bancária ao Empreiteiro responsável pela execução
dessa obra.

Neste indicador identificam-se os impactes sobre a saúde e segurança ao
longo das 3 fases de atividade da organização: Projeto, Construção e Operação.

Fase de Operação

Fase de Projeto
O principal objetivo da Coordenação de Segurança em Projeto (CSP) é garantir
a integração dos Princípios Gerais de Prevenção na elaboração do projeto
de modo a reduzir riscos nas fases de execução e utilização/manutenção
posteriores à conclusão dos trabalhos.
Estando estatisticamente determinado que mais de 50% das causas de
acidentes na indústria da construção e obras públicas tem causa imputável
à fase de projeto, é responsabilidade da BGI atuar nesse momento de modo
a facilitar o processo de execução e gestão da construção no âmbito da
Segurança no Trabalho.
Tirando partido da vasta experiência da BGI no acompanhamento de execução
de obras, o CSP poderá elaborar ou controlar a elaboração dos Cadernos
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Identificaram-se, ao nível da conservação da rede de infraestrutura rodoviária,
os elementos considerados mais relevantes e de maior impacte na saúde
e segurança, a saber:
Sinalização Vertical
Sinalização Horizontal (marcação rodoviária)
Obras de arte (elementos estruturais)
Pavimentos

íNDICE E INDICADORES GRI
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Todas as inspeções são realizadas pela equipa do BGI/des.

A) SINALIZAÇÃO VERTICAL

ii) Identificação dos indicadores:

A Brisa Concessão Rodoviária, no seu processo de conservação da sinalização
vertical, tem vindo a proceder à sua substituição, considerando o período
de vida destes materiais e os parâmetros da sua qualidade.
A partir de 2005 iniciou-se a aplicação de sinalização vertical com tela refletora
de elevado desempenho de forma a melhorar a qualidade da retrorreflexão.
Os critérios definidos para a sua substituição estão relacionados com o seu
nível de desempenho, o qual se encontra definido no Plano de Controlo de
Qualidade (PCQ).
B) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Na Sinalização Horizontal é utilizado material termoplástico (spray) e tinta
acrílica de base aquosa com aplicação de esferas de vidro.
São realizadas medições de desempenho funcional, medição da retrorreflexão
através do coeficiente de luminância retrorrefletida (RL), coeficiente de
luminância sob iluminação difusa (Qd) e coeficiente ao deslizamento ou
derrapagem (SRT).
O tempo de vida da pintura de Sinalização Horizontal, para a Brisa Concessão
Rodoviária, é função do desgaste da mesma, ocorrendo a sua repintura
quando atinge valores mínimos definidos no Plano de Controlo de Qualidade
(PCQ).
C) OBRAS DE ARTE (elementos estruturais)
i) Inspeções às obras de arte – Periodicidade:
OAC (obras de arte correntes: PS, PI, PA, PP e PH)
4 anos
A primeira inspeção, efetuada ainda no período de garantia das obras,
é realizada pela equipa do Departamento de Estruturas da BGI (BGI/des).
As inspeções seguintes são realizadas por equipas da BGI/dmi, às quais o
BGI/des ministra ações de formações para a realização desta atividade
específica.
OAE (obras de arte especiais: Viadutos, Pontes e Túneis)
6 anos

Indicador de Estado de Conservação de Obras de Arte (IM);
Indicador de Conservação Anual de Obras de Arte (IG).
A descrição e o cálculo destes dois indicadores são detalhados no Relatório
de Avaliação do Estado de Conservação das Obras de Arte da Rede BCR.
Metas do Grupo Brisa para estes indicadores:
Estado de Conservação de Obras de Arte… IM ≤ 2 Bom
Conservação Anual de Obras de Arte … IG ≥ 80% Suficiente
Em 2019, os valores efetivos foram:
Estado de Conservação de Obras de Arte IM = 1,26
Conservação Anual de Obras de Arte IG = 88%
Para o ano de 2020, os valores estimados são:
Estado de Conservação de Obras de Arte IM ≤ 1,3
Conservação Anual de Obras de Arte IG = 80%
Nota: Os indicadores de Estado de Conservação de Obras de Arte (IM)
e de Conservação Anual de Obras de Arte (IG) indicados para o ano 2020
são estimativas com base nos valores conhecidos à data do fecho deste
Relatório, pois os valores efetivos são calculados com dados a compilar até
ao final do 1º trimestre do corrente ano aquando da elaboração do Relatório
de Avaliação do Estado de Conservação das Obras de Arte da Rede BCR.
D) PAVIMENTOS
i) Periodicidade das Auscultações/Inspeções a realizar aos pavimentos:

Resultados
anuais

‘19

IPAV FUNCIONAL

74%

ICAT

61%

IREG

73%

ICE

100%

Nota: o ano 2019 é o ano a que reporta a avaliação realizada no ano de 2020.

Fórmula de cálculo:
IPAV FUNCIONAL = ICAT x 0,4 + IREG x 0,4 + ICE x 0,2

416-2

INCIDENTES DE NÃO CONFORMIDADE RELATIVAMENTE A IMPACTOS
DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Em 2020 não se registaram condenações no âmbito deste indicador.
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ABORDAGEM AO ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
A Brisa Concessão Rodoviária tem vários instrumentos de envolvimento
com os stakeholders, cujas expectativas e respostas estão resumidas neste
relatório, no diálogo com partes interessadas e mapeamento de stakeholders
(nas páginas 15 a 18 do capítulo 1.4 Enquadramento Estratégico)
Além disto, a BCR tem um conjunto de canais e plataformas de relação, das
quais se destacam as seguintes:
1 Uma plataforma integrada dos serviços de atendimento e de apoio aos
clientes das várias empresas da Brisa, gerida pela Via Verde Serviços;

As auscultações/inspeções são realizadas com uma periodicidade de 4
anos para os parâmetros funcionais (aderência e regularidade longitudinal),
conforme definido pelo PCQ, e variável para o parâmetro estrutural (deflexão).

2 Um departamento dedicado para media relations;

ii) Identificação do indicador de qualidade exigido:

3 Diversos canais formais de relacionamento com os poderes públicos;

O estado global dos pavimentos é caracterizado pelo indicador de desempenho
IPAV FUNCIONAL (indicador Sistema de Informação de Gestão). O mesmo
resulta da ponderação de um conjunto de indicadores de desempenho
simples (ICAT: aderência, IREG: regularidade, ICE: vida útil) que se baseiam em
parâmetros técnicos medidos por equipamentos específicos, cuja atividade
se insere no domínio da Auscultação de Pavimentos.

4 Um conjunto de estudos regulares: de satisfação dos clientes; de reputação
das marcas Brisa; de perceção e favorabilidade mediática (media e social
media).
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íNDICE E INDICADORES GRI

Descrição Técnica
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PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES LEVANTADAS
Os principais tópicos e preocupações que foram levantados através do
envolvimento no diálogo com partes interessadas e mapeamento de
stakeholders (nas páginas 15 a 18 do capítulo 1.4 - Enquadramento Estratégico)
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RECLAMAÇÕES SUBSTANTIVAS RELATIVAS A VIOLAÇÕES DA
PRIVACIDADE E PERDAS DE DADOS DO CLIENTE
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íNDICE E INDICADORES GRI

Em 2020 não se registaram reclamações no âmbito deste indicador.

Matriz De Materialidade
A matriz de materialidade, obtida através do processo de auscultação realizado em 2018 pelo Grupo Brisa, revela a posição dos temas materiais
em função da importância combinada atribuída pelos stakeholders internos e externos.

MATRIZ DE MATERIALIDADE - GRUPO BRISA

Materialidade

Segurança
Rodoviária

Estratégia de negócio
e de sustentabilidade

Qualidade dos serviços prestados

Ética, práticas anti-corrupção
e comportamento anti-competitivo

Alterações
climáticas

Inovação em produtos
e serviços

Satisfação dos clientes
Desempenho económico
e eficiência operacional
Gestão do risco

Descarbonização dos transportes
e Mobilidade Sustentável

90%

Saúde e segurança
ocupacional

Resiliência às
catástrofes naturais

Relacionamento com
partes interessadas
(stakeholders)

Gestão ativa
de Trânsito
Direitos humanos

Desenvolvimento
e formação do capital
humano

Modelo de Governo
(incluindo Governance
de Sustentabilidade)

80%
80%

90%

100%

IMPORTÂNCIA DO TEMA PARA OS STAKEHOLDERS INTERNOS
MATERIALIDADE MÉDIA
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MATERIALIDADE ELEVADA

MATERIALIDADE

IMPORTÂNCIA DO TEMA PARA OS STAKEHOLDERS (GLOBAL)

100%

Abordagem de Gestão | Disclosure on Management Approach (DMA)

ABORDAGEM DE GESTÃO (DMA)

DESEMPENHO ECONÓMICO

A BCR considera a eficiência operacional e
o desempenho económico, como um dos
pilares da sua gestão. Promove práticas
de boa gestão, em todas as dimensões do
negócio. A BCR busca a melhoria contínua
da sua eficiência.

Criação de Valor
Eficiência Operacional

CORRESPONDÊNCIA
COM OS ODS’S

TEMAS MATERIAIS

ABORDAGEM DE GESTÃO (DMA)

ESTRATÉGIA E AÇÃO AMBIENTAL

A mitigação e a compensação dos
impactes ambientais da atividade
e o desenvolvimento de soluções que
respondam aos desafios atuais da
mobilidade sustentável e das alterações
climáticas são parte integrante da
visão estratégica da BCR, em todos os
segmentos do negócio.

Ecoeficiência (Energia/ Emissões/ Água/
Resíduos/ Biodiversidade)
Descarbonização dos transportes e da mobilidade
Resposta às alterações climáticas
Resiliência das infraestruturas

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
Manutenção/Melhorias de Infraestruturas
Impacto do Congestionamento de Trânsito
Comunicação e marketing responsável

EFICIÊNCIA DE SERVIÇO
Mobilidade Sustentável
Gestão Ativa de Trânsito
Segurança Rodoviária

A gestão e satisfação do cliente são um
foco da estratégia da BCR, em linha com o
modelo de negócio. É nesse sentido que
monitorizamos a satisfação dos clientes e
buscamos a melhoria contínua dos nossos
produtos e serviços, nas infraestruturas
e na mobilidade.

RELACIONAMENTO COM AS PARTES
INTERESSADAS
Desenvolvimento de projetos colaborativos
Diálogo com as partes interessadas

Resiliência das infraestruturas

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
PRÁTICAS LABORAIS
Formação

Ética
Modelo de Governo da Sociedade
Práticas Anticorrupção

A BCR promove práticas de gestão
transparente alinhadas com a ética do
Grupo Brisa, as melhores práticas de
governo das sociedades, os valores sociais
e a Lei.

Saúde e Segurança
Diversidade e Igualdade de Oportunidades
Conciliação vida profissional com vida pessoal
e familiar

Privacidade do cliente

Responder com soluções inovadoras às
necessidades dos clientes, atuando em
dimensões como o modelo de negócio, os
produtos, os processos, os sistemas ou a
cultura de atendimento e serviço ao cliente

A BCR valoriza as pessoas, através de um
conjunto de práticas dirigidas aos seus
colaboradores, nomeadamente através de
programas de formação e desenvolvimento
de carreira, programas de integração,
promoção do equilíbrio da vida pessoalprofissional, prevenção de saúde
e segurança no trabalho.

Empregabilidade

Comportamento Anticompetitivo

INOVAÇÃO EM PRODUTOS E SERVIÇOS

A BCR valoriza o relacionamento com as
partes interessadas (comunidades locais,
ONG, entre outras), em todas as fases da
sua atividade e busca potenciar as suas
externalidades sociais positivas

Contratação de Fornecedores Locais/
Contratação de Recursos Locais/ Impactos da
Atividade nas Comunidades Locais

A BCR pretende melhorar continuamente
eficiência do serviço, investindo na
inovação e na qualidade dos serviços
prestados, na segurança rodoviária, na
gestão ativa da mobilidade e na eficiência
energética.

Qualidade dos Serviços Prestados

TRANSPARÊNCIA DE PRÁTICAS DE GESTÃO

CORRESPONDÊNCIA
COM OS ODS’S

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO DE
SUSTENTABILIDADE
A BCR promove o desenvolvimento do
seu negócio de acordo com os padrões
mais exigentes de inovação - tecnológica,
de serviços, de processos, entre outros -,
como fator crítico de sucesso num mercado
em constante mudança e de diferenciação
face à concorrência.

Integração das dimensões financeira e
não-financeira

GESTÃO DE RISCO
Gestão integrada dos riscos

Integração da digitalização, dos modelos
colaborativos e das transformações
comportamentais
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A BCR integra na sua estratégia de
negócio as dimensões financeira e nãofinanceira, tendo em vista a criação de
valor económico, ambiental e social. O foco
do seu trabalho é proporcionar mobilidade
eficiente para as pessoas.
A gestão de risco tem como objetivo garantir
o crescimento sustentado dos negócios
e salvaguardar o valor da BCR, através da
gestão integrada dos riscos estratégicos,
operacionais, financeiros e compliance.

MATERIALIDADE

TEMAS MATERIAIS

Estatísticas de
Tráfego

A1/IP1
AUTO-ESTRADA
DO NORTE

Variação

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II

1,7

1,3

67 304

52 146

-22,3%

-22,5%

V. Franca de Xira II-V. Franca de Xira I

1,0

0,8

68 136

53 065

-21,9%

-22,1%

V. Franca de Xira I-Castanheira do Ribatejo

0,8

0,6

55 471

42 702

-22,8%

-23,0%

Castanheira do Ribatejo-A1/A10

0,2

0,2

54 746

42 077

-22,9%

-23,1%

A1/A10-Carregado

0,2

0,2

64 657

49 647

-23,0%

-23,2%

Carregado-Aveiras de Cima

2,7

2,0

48 144

35 860

-25,3%

-25,5%

Aveiras de Cima-Cartaxo

1,5

1,1

37 238

27 166

-26,8%

-27,0%

Cartaxo-Santarém

1,1

0,8

37 868

27 702

-26,6%

-26,8%

Santarém-A1/A15

0,2

0,1

40 336

30 070

-25,2%

-25,4%

A1/A15-Torres Novas (A1/A23)

3,7

2,8

37 805

27 945

-25,9%

-26,1%

Torres Novas (A1/A23)-Fátima

2,0

1,4

26 886

19 230

-28,3%

-28,5%

Fátima-Leiria

1,5

1,1

27 911

20 097

-27,8%

-28,0%

Leiria-Pombal

2,4

1,7

27 725

19 908

-28,0%

-28,2%

Pombal-Soure

1,5

1,1

27 642

19 839

-28,0%

-28,2%

Soure-Condeixa

1,3

0,9

27 799

19 972

-28,0%

-28,2%

Condeixa-Coimbra Sul

0,8

0,6

29 913

22 038

-26,1%

-26,3%

Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14)

0,9

0,6

28 225

20 987

-25,4%

-25,6%

Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada

1,3

0,9

29 499

21 616

-26,5%

-26,7%

Mealhada-Aveiro Sul

2,5

1,8

28 773

21 078

-26,5%

-26,7%

Aveiro Sul-Albergaria (A1/IP5)

1,4

1,0

26 319

19 416

-26,0%

-26,2%

Albergaria (A1/IP5)-Estarreja

1,6

1,2

43 461

32 235

-25,6%

-25,8%

Estarreja-Feira

2,5

1,9

40 783

30 156

-25,9%

-26,1%

Feira-Espinho (IC24)

1,6

1,2

45 896

33 874

-26,0%

-26,2%

Espinho (IC24)-Feiteira

1,2

0,9

46 841

34 390

-26,4%

-26,6%

Castanheira do Ribatejo-PLLN b)

0,0

0,0

2 378

2 117

-10,7%

-11,0%

35,9

26,5

35 257

25 978

-26,1%

-26,3%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)

TMDA

A1
a)

Circulação em 108 veic. km
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|

b)

PLLN - Plataforma Logística Lisboa Norte

ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO

Circulação a)

Circulação a)

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Fogueteiro-Coina

1,2

0,9

37 047

28 750

-22,2%

-22,4%

Coina-Palmela

1,4

1,1

32 604

25 556

-21,4%

-21,6%

Palmela-A2/A12

0,2

0,2

33 827

26 585

-21,2%

-21,4%

A2/A12-Marateca

1,6

1,3

26 089

19 886

-23,6%

-23,8%

Marateca-A2/A6/A13

0,2

0,2

24 724

18 664

-24,3%

-24,5%

A2/A6/A13-Alcácer do Sal

1,9

1,5

20 470

16 357

-19,9%

-20,1%

Alcácer do Sal-Grândola Norte

1,5

1,2

18 588

14 233

-23,2%

-23,4%

Grândola Norte-Grândola Sul

0,8

0,6

14 006

10 721

-23,2%

-23,5%

Grândola Sul-Aljustrel

1,3

1,0

11 156

8 451

-24,0%

-24,2%

Aljustrel-Castro Verde

1,1

0,8

11 092

8 406

-24,0%

-24,2%

Castro Verde-Almodôvar

0,7

0,6

12 043

9 131

-24,0%

-24,2%

Almodôvar-S.B. Messines

1,5

1,1

12 378

9 384

-24,0%

-24,2%

S.B. Messines-Paderne (A22)

0,5

0,4

11 958

9 113

-23,6%

-23,8%

14,0

10,8

17 010

13 095

-22,8%

-23,0%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)
A2/IP1
AUTO-ESTRADA
DO SUL

A2
a)

Circulação em 108 veic. km

Circulação a)

A3/IP1
AUTO-ESTRADA
PORTO-VALENÇA

TMDA

Variação

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Maia-Santo Tirso

2,8

2,1

60 647

45 833

-24,2%

-24,4%

Santo Tirso-Famalicão

1,0

0,8

53 268

39 884

-24,9%

-25,1%

Famalicão-Cruz

0,9

0,6

27 468

20 262

-26,0%

-26,2%

Cruz-Braga Sul

0,7

0,5

25 272

18 542

-26,4%

-26,6%

Braga Sul-Braga Poente

0,2

0,1

10 978

7 896

-27,9%

-28,1%

Braga Poente-EN 201

0,8

0,5

10 461

7 168

-31,3%

-31,5%

EN201-Ponte de Lima Sul

0,4

0,3

11 444

7 865

-31,1%

-31,3%

Ponte de Lima Sul-Ponte de Lima Norte

0,0

0,0

14 116

9 991

-29,0%

-29,2%

Ponte de Lima Norte-EN 303

0,7

0,4

8 915

5 565

-37,4%

-37,6%

EN 303-Valença

0,3

0,2

8 671

5 367

-37,9%

-38,1%

Braga Sul-Celeirós

0,2

0,1

19 939

14 963

-24,8%

-25,0%

Celeirós-EN14

0,1

0,1

31 931

23 780

-25,3%

-25,5%

A3

8,0

5,8

21 703

15 714

-27,4%

-27,6%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)

Variação

a)

Circulação em 108 veic. km
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ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO

Estatísticas
de tráfego

TMDA

Circulação a)

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Ermesinde-Valongo

0,7

0,6

46 116

36 609

-20,4%

-20,6%

Valongo-Campo

0,8

0,6

42 807

34 184

-19,9%

-20,1%

Campo-Baltar

1,0

0,8

41 753

33 800

-18,8%

-19,0%

Baltar-Paredes

0,8

0,6

36 230

29 213

-19,1%

-19,4%

Paredes-Guilhufe

0,3

0,2

31 946

25 767

-19,1%

-19,3%

Guilhufe-Penafiel

0,3

0,2

31 847

25 768

-18,9%

-19,1%

Penafiel-Castelões (A4/IP9)

0,8

0,6

26 957

21 797

-18,9%

-19,1%

Castelões (A4/IP9)-Amarante Poente

1,0

0,8

20 108

16 021

-20,1%

-20,3%

A4

5,6

4,5

31 841

25 563

-19,5%

-19,7%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)
A4/IP4
AUTO-ESTRADA
PORTO-AMARANTE

a)

Circulação em 108 veic. km

TMDA

Circulação a)

A5/IC15
AUTO-ESTRADA
DA COSTA DO ESTORIL

Variação

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Estádio Nacional-Oeiras

1,6

1,2

126 417

92 182

-26,9%

-27,1%

Oeiras-Carcavelos

1,0

0,8

84 586

63 044

-25,3%

-25,5%

Carcavelos-Estoril

1,0

0,7

56 491

41 607

-26,1%

-26,3%

Estoril-Alcabideche

0,5

0,4

43 299

32 923

-23,8%

-24,0%

Alcabideche-Alvide

0,1

0,1

45 977

36 605

-20,2%

-20,4%

Alvide-Cascais

0,2

0,2

37 428

29 116

-22,0%

-22,2%

A5

4,4

3,3

72 094

53 507

-25,6%

-25,8%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)

Variação

a)

Circulação em 108 veic. km
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ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO

Estatísticas
de tráfego

TMDA

Circulação a)

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

A2/A6/A13-Vendas Novas

0,7

0,5

9 960

7 066

-28,9%

-29,1%

Vendas Novas-Montemor-o-Novo Poente

0,6

0,4

9 171

6 457

-29,4%

-29,6%

Montemor-o-Novo Poente-Montemor-o-Novo Nascente

0,2

0,1

8 464

5 911

-30,0%

-30,2%

Montemor-o-Novo Nascente-Évora Poente

0,4

0,3

7 427

5 045

-31,9%

-32,1%

Évora Poente-Évora Nascente

0,2

0,1

3 742

2 422

-35,1%

-35,3%

Évora Nascente-Estremoz

0,5

0,3

4 699

3 067

-34,6%

-34,7%

Estremoz-Borba

0,2

0,1

3 649

2 223

-38,9%

-39,1%

Borba-Elvas Poente

0,3

0,2

3 640

2 169

-40,2%

-40,4%

A6

3,1

2,1

6 119

4 124

-32,4%

-32,6%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)
A6/IP7
AUTO-ESTRADA
MARATECA (A2)-CAIA

a)

Circulação em 108 veic. km

Circulação a)

A9/IC18
CREL - CIRCULAR
REGIONAL EXTERIOR
DE LISBOA

TMDA

Variação

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Estádio Nacional (A5/A9)-Queluz

0,4

0,3

29 663

21 317

-27,9%

-28,1%

Queluz-A9/A16

0,3

0,2

26 087

18 455

-29,1%

-29,3%

A9/A16-Radial Pontinha

0,4

0,3

36 616

26 059

-28,6%

-28,8%

Radial Pontinha-Radial Odivelas

0,7

0,5

26 617

19 064

-28,2%

-28,4%

Radial Odivelas-A8/A9

0,3

0,3

26 766

19 939

-25,3%

-25,5%

A8/A9-Bucelas (Zambujal)

0,3

0,2

25 211

19 191

-23,7%

-23,9%

Bucelas (Zambujal)-A9/A10

0,5

0,4

15 478

11 545

-25,2%

-25,4%

A9/A10-Alverca

0,1

0,1

8 559

6 342

-25,7%

-25,9%

A9

2,9

2,1

23 388

17 044

-26,9%

-27,1%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)

Variação

a)

Circulação em 108 veic. km
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ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO

Estatísticas
de tráfego

TMDA

Circulação a)

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

A9/A10-Arruda dos Vinhos

0,3

0,2

12 928

9 851

-23,6%

-23,8%

Arruda dos Vinhos-Carregado

0,4

0,3

9 039

6 905

-23,4%

-23,6%

Carregado-Benavente

0,4

0,3

6 714

5 674

-15,3%

-15,5%

Benavente-A10/A13

0,1

0,1

3 080

2 531

-17,6%

-17,8%

A10

1,1

0,9

7 759

6 154

-20,5%

-20,7%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)
A10/IC2
AUTO-ESTRADA
BUCELAS
(CREL)-CARREGADO-IC3

a)

Circulação em 108 veic. km

Circulação a)

A12/IC3
AUTO-ESTRADA
SETÚBAL-MONTIJO

TMDA

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Montijo-Pinhal Novo

0,8

0,6

21 128

15 897

-24,6%

-24,8%

Pinhal Novo-A2/A12

0,7

0,5

20 570

15 603

-23,9%

-24,1%

A2/A12-Setúbal

0,6

0,5

30 122

23 679

-21,2%

-21,4%

A12

2,1

1,6

22 802

17 417

-23,4%

-23,6%

a)

Circulação em 108 veic. km

Circulação a)

A13/IC3/IC11
AUTO-ESTRADA
ALMEIRIM-MARATECA

TMDA

Variação

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Almeirim-Salvaterra Magos

0,4

0,3

3 743

3 227

-13,6%

-13,8%

Salvaterra Magos-A13/A10

0,2

0,1

3 788

3 288

-13,0%

-13,2%

A13/A10-Sto. Estevão

0,2

0,2

6 118

5 139

-15,8%

-16,0%

Sto. Estevão-Pegões

0,4

0,3

5 759

4 824

-16,0%

-16,2%

Pegões-Marateca

0,2

0,2

5 741

4 804

-16,1%

-16,3%

A13

1,4

1,2

4 832

4 097

-15,0%

-15,2%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)

Variação

‘19

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)

Variação

a)

Circulação em 108 veic. km

84

ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO

Estatísticas
de tráfego

TMDA

Circulação a)

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

Santa Eulália-Montemor-o-Velho

0,1

0,1

4 359

3 805

-12,5%

-12,7%

Montemor-o-Velho-EN335

0,1

0,1

4 551

4 008

-11,7%

-11,9%

EN335-Ançã

0,2

0,2

4 835

4 304

-10,7%

-11,0%

Ançã-Coimbra Norte (A14/A1)

0,1

0,1

8 235

7 052

-14,1%

-14,4%

A14

0,5

0,4

5 223

4 578

-12,1%

-12,4%

Sublanço

BRISA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA (BCR)
A14/IP3
AUTO-ESTRADA
FIGUEIRA DA FOZ-COIMBRA (NORTE)

Variação

a)

Circulação em 108 veic. km

Circulação a)

Sublanço

Variação

‘19

‘20

‘19

‘20

Circulação

TMDA

79,1

59,3

21 373

15 986

-25,0%

-25,2%

BCR
a)

TMDA

Circulação em 108 veic. km
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ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO

Estatísticas
de tráfego

TMDA

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA |
‘20

Notas

EM 31 DEZEMBRO 2020 E 2019 (Montantes expressos em Euros)

ATIVOS NÃO CORRENTES:
10

15 246 133

13 025 067

Adiantamentos por conta de ativos
fixos tangíveis

10

877 183

-

Ativos sob direito de uso

11

36 910

75 707

Ativos intangíveis

12

2 090 183 738

2 165 623 166

Ativos por impostos diferidos

13

79 835 591

74 980 677

2 186 179 555

2 253 704 617

Total de ativos não correntes

Capital

17

75 000 000

75 000 000

Reserva legal

18

15 000 000

15 000 000

Outras reservas

18

719 758

577 825

124 231 072

204 510 146

-

(69 147 690)

214 950 830

225 940 281

Resultado líquido do exercício
Dividendos antecipados

9

Total de capital próprio
PASSIVOS NÃO CORRENTES:

ATIVOS CORRENTES:
Existências

1 692

1 821

Clientes e outros devedores

14

34 403 326

42 139 249

Outros ativos correntes

15

3 946 662

3 151 456

Caixa e equivalentes

16

149 358 884

231 915 917

187 710 564

277 208 443

2 373 890 119

2 530 913 060

Total do ativo

‘19

CAPITAL PRÓPRIO:

Ativos fixos tangíveis

Total de ativos correntes

‘20

Empréstimos

19

1 437 170 968

1 768 416 394

Provisões

21

247 552 605

223 797 319

Outros credores

24

20 181

51 876

Outros passivos não correntes

22

28 749 372

30 820 274

1 713 493 126

2 023 085 863

Total de passivos não correntes
PASSIVOS CORRENTES:
Provisões

21

6 089 082

14 009 440

Fornecedores

23

37 641 602

26 716 841

Empréstimos

19

358 258 334

182 484 842

Fornecedores de investimentos

23

18 637 853

14 555 538

Outros credores

24

2 019 002

3 737 313

7

9 543 037

20 599 382

25

13 257 253

19 783 560

445 446 163

281 886 916

2 373 890 119

2 530 913 060

Passivos por imposto corrente
Outros passivos correntes
Total de passivos correntes
Total do passivo e capital próprio

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2020.
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Demonstrações
Financeiras e
Anexos

Notas

‘19

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL |

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Montantes expressos em Euros)

Notas

‘20

‘19

Prestações de serviços

3

495 410 695

647 962 266

Outros proveitos e ganhos operacionais

3

5 453 799

5 797 381

3 e 20

110 484

118 550

Reversões de provisões

3

4 290 675

2 866 441

Rédito associado a serviço de construção

3

15 466 436

19 052 731

520 732 089

675 797 369

(128 944 511)

(130 829 511)

(1 398 089)

(1 691 209)

10, 11, 12

(94 924 882)

(113 136 159)

Ajustamentos

20

(1 596 047)

(1 114 113)

Provisões

21

(42 466 505)

(52 414 392)

(1 231 062)

(1 258 923)

(83 186)

(98 634)

(15 466 436)

(19 052 731)

(286 110 718)

(319 595 672)

234 621 371

356 201 697

(56 217 349)

(60 626 096)

178 404 022

295 575 601

(54 172 950)

(91 065 455)

124 231 072

204 510 146

279 477

408 482

279 477

408 482

124 510 549

204 918 628

PROVEITOS OPERACIONAIS:

Reversões de ajustamentos

Total de proveitos operacionais

4

Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações

Impostos
Outros custos operacionais
3

Encargos associados a serviço de construção
Total de custos operacionais
Resultados operacionais
CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS

6

Resultado antes de impostos
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

7

Resultado líquido do exercício
OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS RECONHECIDOS EM CAPITAL PRÓPRIO QUE SERÃO RECLASSIFICADOS PARA RESULTADOS:
13 e 26

Variação no justo valor dos instrumentos financeiros, líquido de efeito fiscal
Rendimento reconhecido diretamente no capital próprio
Total do resultado líquido e de outro rendimento integral do exercício
RESULTADO POR AÇÃO:
Básico

8

8,28

13,63

Diluído

8

8,28

13,63

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
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CUSTOS OPERACIONAIS:

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO |

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Montantes expressos em Euros)

Capital

Reserva
legal

Outras
reservas

Resultados
transitados

Resultado líquido
do exercício

Dividendos
antecipados

Total

75 000 000

15 000 000

782 033

10 476 975

166 798 657

(55 736 012)

212 321 653

-

-

-

-

204 510 146

-

204 510 146

-

-

408 482

-

-

-

408 482

-

-

408 482

-

204 510 146

-

204 918 628

9

-

-

-

-

(166 798 657)

55 736 012

(111 062 645)

Distribuição de resultados transitados e outras reservas

9

-

-

(612 690)

(10 476 975)

-

-

(11 089 665)

Dividendos antecipados

9

-

-

-

-

-

(69 147 690)

(69 147 690)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

75 000 000

15 000 000

577 825

-

204 510 146

(69 147 690)

225 940 281

Saldo em 1 de janeiro de 2020

75 000 000

15 000 000

577 825

-

204 510 146

(69 147 690)

225 940 281

-

-

-

-

124 231 072

-

124 231 072

-

-

279 477

-

-

-

279 477

-

-

279 477

-

124 231 072

-

124 510 549

9

-

-

-

-

(204 510 146)

69 147 690

(135 362 456)

9

-

-

(137 544)

-

-

-

(137 544)

75 000 000

15 000 000

719 758

-

124 231 072

-

214 950 830

Notas

Saldo em 1 de janeiro de 2019
Resultado líquido do exercício de 2019
Aumento / (diminuição) do justo valor de instrumentos
financeiros de cobertura, liquído de efeito fiscal

13, 18 e 26

Total do resultado líquido e de outro rendimento integral do exercício
Aplicação do resultado de 2018:
Dividendos distribuídos

Resultado líquido do exercício de 2020
Aumento / (diminuição) do justo valor de instrumentos
financeiros de cobertura, liquído de efeito fiscal

13, 18 e 26

Total do resultado líquido e de outro rendimento integral do exercício

Dividendos distribuídos
Distribuição de resultados transitados e outras reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2020

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.					
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Aplicação do resultado de 2019:

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Montantes expressos em Euros)

Notas

‘20

ATIVIDADES OPERACIONAIS:
644 548 932

(125 593 608)

(132 407 312)

(1 498 797)

(1 539 158)

380 913 503

510 602 462

Pagamento do imposto sobre o rendimento

(70 049 305)

(102 731 224)

Pagamentos para reposição de infraestruturas

(24 675 685)

(49 009 727)

(4 716 462)

2 203 872

281 472 051

361 065 383

Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações

Outros (pagamentos)/ recebimentos relativos à atividade operacional
Fluxos das atividades operacionais (1)

‘20

‘19

19

92 000 000

325 000 000

Empréstimos obtidos

19

(255 985 409)

(438 985 409)

Juros e custos similares

19

(42 612 939)

(44 960 873)

9

(135 500 000)

(191 300 000)

(22 989)

(27 146)

(537 039)

(920 395)

(434 658 376)

(676 193 823)

(342 658 376)

(351 193 823)

-

(1 893)

(82 557 033)

(12 401 494)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
508 005 908

Recebimentos de clientes

Notas

‘19
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Pagamentos respeitantes a:

Dividendos
Locações
Instrumentos financeiros derivados

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Fluxos das atividades de financiamento (3)

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis e intangíveis

198 650

40 911

Subsídios de investimento

600 042

541 092

Variação de caixa e equivalentes (5) = (1) + (2) + (3) + (4)

798 692

582 003

Caixa e equivalentes no início do exercício

16

231 915 917

244 317 411

Caixa e equivalentes no fim do exercício

16

149 358 884

231 915 917

Ativos fixos tangíveis e intangíveis

(22 169 400)

(22 853 164)

Fluxos das atividades de investimento (2)

(21 370 708)

(22 271 161)

Efeito cambial (4)

Pagamentos respeitantes a:

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.					

O CONTABILISTA CERTIFICADO Nº 62018

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
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A Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. (“Empresa” ou “BCR”), anteriormente
denominada por MCall – Serviços de Telecomunicações, S.A., é uma sociedade
privada com títulos de dívida cotados na Bourse de Luxembourg (“LuxSE”)
e na Euronext Lisbon. Foi constituída em 2001 e desde 30 de abril de 2010,
em resultado da cisão da unidade de desenvolvimento da atividade de
prestação de serviços de call center para uma nova sociedade e consequente
alteração do contrato da sociedade, tem como atividade principal a construção,
conservação e exploração de autoestradas e respetivas áreas de serviço, em
regime de concessão, bem como o estudo e realização de infraestruturas
de equipamento social.
A cisão mencionada foi realizada em maio de 2010, com efeitos contabilísticos
reportados a 1 de janeiro de 2010, mediante o destaque de parte do respetivo
património associado à unidade de prestação de serviços de “call center”.
Em 22 de dezembro de 2010, a Empresa, que integra o perímetro de
consolidação do Grupo Brisa, recebeu por transmissão da Brisa – AutoEstradas de Portugal, S.A. (“BAE”), a sua posição no contrato de concessão
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 198-B/2008, de 31
de dezembro (a “Concessão Brisa”). Esta operação foi acompanhada pela
entrega pela BAE de um conjunto de ativos e passivos afetos à Concessão
Brisa, consubstanciando no seu conjunto uma entrada em espécie para
realização de ações no âmbito de um aumento de capital ocorrido em 22
de dezembro de 2010.
Através do Decreto-Lei nº 467/72, de 22 de novembro, foram definidas as
bases da Concessão Brisa, nomeadamente, a construção, conservação
e exploração de autoestradas. Desde então as bases de concessão têm sido
objeto de revisão periódica, com introdução de alterações que se projetam
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 DecretoLei nº247-C/2008, de 30 de dezembro, aprovaram as bases de concessão
atualmente em vigor, das quais, pela sua importância e impacto na situação
económica e financeira da Empresa, são de destacar:

O termo do prazo de concessão foi fixado em 31 de
dezembro de 2035 e os ativos fixos tangíveis e intangíveis
diretamente relacionados com a concessão, que se
encontram reconhecidos nas demonstrações financeiras,
reverterão para o Estado no final do mesmo.
O capital social mínimo da Empresa é de 75 milhões de
Euros.
Nos últimos cinco anos da concessão poderá
o Estado, mediante o pagamento de uma indemnização
à Concessionária, 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 setor rodoviário
para as demais.

2. Principais Políticas Contabilísticas

2.1. Bases de apresentação
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da
Empresa, mantidos de acordo com as disposições das Normas Internacionais
de Relato Financeiro, efetivas para os exercícios iniciados em 1 de janeiro
de 2020, conforme adotadas 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 respetivas
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 será
designado genericamente por “IFRS”.

A extensão total da rede de autoestradas concessionada
foi fixada em 1 124 quilómetros, os quais estão na sua
totalidade abertos ao tráfego, com exceção do acesso ao
novo aeroporto cuja extensão definitiva depende da sua
localização. Dos 1 100 quilómetros atualmente abertos
ao tráfego, 86 quilómetros não se encontram sujeitos
a portagens
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1. Nota Introdutória

As normas, interpretações, emendas e revisões, aplicáveis às operações da Empresa, aprovadas (“endorsed”) pela
União Europeia e com aplicação obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2020
são como segue:
Norma/Interpretação
IFRS 3 – Concentrações de
atividades empresariais

Norma/Interpretação
Estrutura concetual – Alterações na referência a outras
IFRS

Data de eficácia

(exercícios iniciados em ou após)

01-Jan-2020

Data de eficácia

(exercícios iniciados em ou após)

01-Jan-2020

IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 –
Reforma das taxas de juro
de referência – fase 1

01-Jan-2020

IAS 1 – Apresentação
das demonstrações
financeiras; IAS 8 –
Políticas contabilísticas,
alterações nas estimativas
contabilísticas e erros

01-Jan-2020

Esta alteração constitui uma revisão à definição de negócio
para efeitos de contabilização de concentrações de atividades
empresariais. A nova definição exige que uma aquisição inclua
um input e um processo substancial que conjuntamente gerem
outputs. Os outputs passam a ser definidos como bens e
serviços que sejam prestados a clientes, que gerem rendimentos
de investimentos financeiros e outros rendimentos, excluindo os
retornos sob a forma de reduções de custos e outros benefícios
económicos para os acionistas. Passam a ser permitidos ‘testes
de concentração’ para determinar se uma transação se refere
à aquisição de um ativo ou de um negócio.
Reforma das taxas de juro de referência – fase 1’. Estas alterações
fazem parte da primeira fase do projeto ‘IBOR reform’ do IASB e
permitem isenções relacionadas com a reforma do benchmark
para as taxas de juro de referência. As isenções referem-se à
contabilidade de cobertura, em termos de: i) componentes de
risco; ii) requisito ‘altamente provável’; iii) avaliação prospetiva;
iv) teste de eficácia retrospetivo (para adotantes da IAS 39); e
v) reciclagem da reserva de cobertura de fluxo de caixa, e têm
como objetivo que a reforma das taxas de juro de referência
não determine a cessação da contabilidade de cobertura.
No entanto, qualquer ineficácia de cobertura apurada deve
continuar a ser reconhecida na demonstração dos resultados.

Como resultado da publicação da nova Estrutura Conceptual,
o IASB introduziu alterações no texto de várias normas e
interpretações, como: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS
8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC
32, de forma a clarificar a aplicação das novas definições de
ativo / passivo e de gasto / rendimento, além de algumas das
características da informação financeira. Essas alterações são
de aplicação retrospetiva, exceto se impraticáveis.

Normas e interpretações novas, emendadas ou revistas não adotadas
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, passíveis de aplicação às operações da Empresa, mas
com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, que foram, até 31 de dezembro de 2020, adotadas
pela União Europeia:
Norma/Interpretação
IFRS 16 - Bonificações de
rendas relacionadas com o
COVID-19

Esta alteração introduz uma modificação ao conceito de
“material” e clarifica que a menção a informações pouco claras
refere-se a situações cujo efeito é similar a omitir ou distorcer
tais informações, devendo a entidade avaliar a materialidade
considerando as demonstrações financeiras como um todo.
São ainda efetuadas clarificações quanto ao significado de
“principais utilizadores das demonstrações financeiras”,
sendo estes definidos como ‘atuais e futuros investidores,
financiadores e credores’ que dependem das demonstrações
financeiras para obterem uma parte significativa da informação
de que necessitam.
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Data de eficácia

(exercícios iniciados em ou após)

01-Jun-2020

Esta alteração introduz um expediente prático para os
locatários (mas não para os locadores), que os isenta
de avaliar se as bonificações atribuídas pelos locadores
no âmbito da COVID-19, qualificam como “modificações”
quando estejam cumpridos cumulativamente três critérios:
i) a alteração nos pagamentos de locação resulta numa
retribuição revista para a locação que é substancialmente
igual, ou inferior, à retribuição imediatamente anterior
à alteração; ii) qualquer redução dos pagamentos de locação
apenas afeta pagamentos devidos em, ou até 30 de junho de
2021; e iii) não existem alterações significativas a outros termos e
condições da locação. Os locatários que optem pela aplicação desta
isenção, contabilizam a alteração aos pagamentos das rendas,
como rendas variáveis de locação no(s) período(s) no(s) qual(ais)
o evento ou condição que aciona a redução de pagamento
ocorre. Esta alteração é aplicada retrospetivamente com os
impactos refletidos como um ajustamento nos resultados
transitados (ou noutra componente de capital próprio, conforme
apropriado) no início do período de relato anual em que o
locatário aplica a alteração pela primeira vez.
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Adoção de normas e interpretações novas, emendadas ou revistas

IFRS 4 – diferimento da aplicação da IFRS 9

Data de eficácia

(exercícios iniciados em ou após)

01-Jan-2021

Esta alteração refere-se às consequências contabilísticas
temporárias que resultam da diferença entre a data de entrada
em vigor da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e da futura IFRS
17 – Contratos de Seguro. Em especial, a alteração efetuada à
IFRS 4 adia até 2023 a data de expiração da isenção temporária
da aplicação da IFRS 9 a fim de alinhar a data efetiva desta
última com a da nova IFRS 17.

Norma/Interpretação

Data de eficácia

(exercícios iniciados em ou após)

IAS 37 – Contratos onerosos
– custos de cumprir com um
contrato

01-Jan-2022

Esta alteração especifica que na avaliação sobre se um contrato
é ou não oneroso, apenas podem ser considerados os gastos
diretamente relacionados com o cumprimento do contrato,
como os custos incrementais relacionados com mão-de-obra
direta e materiais e a alocação de outros gastos diretamente
relacionados como a alocação dos gastos de depreciação dos
ativo tangíveis utilizados para realizar o contrato. Esta alteração
deverá ser aplicada aos contratos que, no início do primeiro
período anual de relato ao qual a alteração é aplicada, ainda
incluam obrigações contratuais por satisfazer, sem haver lugar
à reexpressão do comparativo. Esta alteração ainda está sujeita
ao processo de endosso pela União Europeia.

Ciclo de Melhorias 2018 –
2020

01-Jan-2022

Estas alterações ainda estão sujeitas ao processo de endosso
pela União Europeia. Este ciclo de melhorias altera os seguintes
normativos: IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41.

IFRS 3 – Referências à
Estrutura conceptual

01-Jan-2022

Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso
pela União Europeia. Esta alteração atualiza as referências
à Estrutura Conceptual no texto da IFRS 3, não tendo sido
introduzidas alterações aos requisitos contabilísticos para
as concentrações de atividades empresariais. Esta alteração
também clarifica o tratamento contabilístico a adotar
relativamente aos passivos e passivos contingentes no âmbito
da IAS 37 e IFRIC 21, incorridos separadamente versus incluídos
numa concentração de atividades empresariais. Esta alteração
é de aplicação prospetiva.

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4
e IFRS 16
Reforma das taxas de juro
de referência – fase 2

01-Jan-2021

Estas alterações tratam de questões que surgem durante
a reforma de uma taxa de juro de referência, incluindo a
substituição de uma taxa de juro de referência por outra
alternativa, permitindo a adoção de isenções como: i) alterações
na designação e documentação de cobertura; ii) valores
acumulados na reserva de cobertura de fluxo de caixa; iii)
avaliação retrospetiva da eficácia de uma relação de cobertura
no âmbito da IAS 39; iv) alterações nas relações de cobertura para
grupos de itens; v) presunção de que uma taxa de referência
alternativa, designada como uma componente de risco não
especificada contratualmente, é identificável separadamente
e qualifica como um risco coberto; e vi) atualizar a taxa de juro
efetiva, sem reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos
financeiros mensurados ao custo amortizado com variações
nos fluxos de caixa contratuais em consequência da reforma
da IBOR, incluindo locações que são indexadas a uma IBOR.
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela
União Europeia.

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, passíveis de aplicação às operações da Empresa, mas
com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, não foram, até 31 de dezembro de 2020, adotadas
(“endorsed”) pela União Europeia:
Norma/Interpretação

Data de eficácia

(exercícios iniciados em ou após)

IAS 1 – Apresentação das
demonstrações financeiras Classificação de passivos

01-Jan-2023

IAS 16 – Rendimentos
obtidos antes da entrada em
funcionamento

01-Jan-2022

Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela
União Europeia. Esta alteração pretende clarificar a classificação
dos passivos como saldos correntes ou não correntes em
função dos direitos que uma entidade tem de diferir o seu
pagamento, no final de cada período de relato. A classificação
dos passivos não é afetada pelas expectativas da entidade
(a avaliação deverá determinar se um direito existe, mas não
deverá considerar se a entidade irá ou não exercer tal direito),
ou por eventos ocorridos após a data de relato, como seja o
incumprimento de um “covenant”. Esta alteração inclui ainda
uma nova definição de “liquidação” de um passivo. Esta alteração
é de aplicação retrospetiva.
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela
União Europeia. Esta alteração especifica que na avaliação
sobre se um contrato é ou não oneroso, apenas podem
ser considerados os gastos diretamente relacionados com
o cumprimento do contrato, como os custos incrementais
relacionados com mão-de-obra direta e materiais e a alocação
de outros gastos diretamente relacionados como a alocação
dos gastos de depreciação dos ativo tangíveis utilizados para
realizar o contrato. Esta alteração deverá ser aplicada aos
contratos que, no início do primeiro período anual de relato ao
qual a alteração é aplicada, ainda incluam obrigações contratuais
por satisfazer, sem haver lugar à reexpressão do comparativo.
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Norma/Interpretação

IFRS 17 – Contratos de seguro

IFRS 17 – Contratos de seguro
(alterações)

2.2. Relato por segmentos

Data de eficácia

(exercícios iniciados em ou após)

01-Jan-2023

01-Jan-2023

Esta norma ainda está sujeita ao processo de endosso
pela União Europeia. Esta nova norma substitui o IFRS 4
e é aplicável a todas as entidades que emitam contratos de
seguro, contratos de resseguro e contratos de investimento
com características de participação discricionária. A IFRS 17
baseia-se na mensuração corrente das responsabilidades
técnicas, as quais são reavaliadas a cada data de relato.
A mensuração corrente pode ser efetuada pela aplicação do
modelo completo (“building block approach”) ou simplificado
(“premium allocation approach”). O modelo completo baseiase em cenários de fluxos de caixa descontados ponderados
pela probabilidade de ocorrência e ajustados pelo risco, e uma
margem de serviço contratual, a qual representa a estimativa
do lucro futuro do contrato. Alterações subsequentes dos
fluxos de caixa estimados são ajustados contra a margem de
serviço contratual, exceto se esta se tornar negativa. A IFRS
17 é de aplicação retrospetiva com algumas isenções na data
da transição.
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso
pela União Europeia. Esta alteração compreende alterações
específicas em oito áreas da IFRS 17, tais como: i) âmbito; ii) nível
de agregação dos contratos de seguros; iii) reconhecimento;
iv) mensuração; v) modificação e desreconhecimento; vi)
apresentação da Demonstração da posição financeira; vii)
reconhecimento e mensuração da Demonstração dos
resultados; e viii) divulgações. Esta alteração também inclui
clarificações, que têm como objetivo simplificar alguns dos
requisitos desta norma e agilizar a sua implementação.

Pelo facto de não identificar mais do que um segmento na sua atividade, de acordo com os requisitos da IFRS 8,
a Empresa não apresenta informação por segmentos.

2.3. Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis compreendem, essencialmente, direitos de concessão e encontram-se registados ao custo de
aquisição ou construção, deduzido das amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Os ativos intangíveis
apenas são reconhecidos se for provável que dos mesmos advenham benefícios económicos futuros para a Empresa,
sejam controláveis por esta e o respetivo valor seja mensurável com fiabilidade.
Os ativos intangíveis gerados internamente, nomeadamente, as despesas com investigação e desenvolvimento
corrente são registados como gasto quando incorridos.
As amortizações são calculadas a partir do momento em que os ativos se encontram disponíveis para utilização,
pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de utilidade esperada dos ativos em causa.
Os ativos intangíveis diretamente relacionados com a Concessão Brisa são amortizados até ao termo do prazo
da mesma, atualmente fixado em 31 de dezembro de 2035. A partir de 1 de janeiro de 2019 a Empresa passou
a considerar o nível de tráfego no seu cálculo de amortização do direito de concessão, por considerar que este
é aquele que melhor reflete a sua utilização durante a sua vida útil.
Anualmente as estimativas de tráfego são revistas, que projeta o tráfego até ao final da concessão tendo em conta
as perspetivas futuras da evolução do negócio bem como da economia portuguesa. Estes valores são revistos
anualmente e ajustados com efeitos prospetivos a partir da data da revisão.
Os ativos intangíveis para os quais não seja previsível a existência de um período limitado de geração de benefícios
económicos futuros, são designados ativos intangíveis de vida útil indefinida. Estes ativos não são amortizados
e estão sujeitos a testes de imparidade anuais.

Não são esperados efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Empresa decorrentes da adoção destas
normas.
As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção do custo histórico, exceto no caso dos
instrumentos financeiros derivados, que se encontram relevados pelo justo valor. As principais políticas contabilísticas
adotadas são apresentadas a seguir.
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Norma/Interpretação

Os ativos fixos tangíveis utilizados na 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 por imparidade, quando aplicável.
Os ativos 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:

2.6. Imparidade de ativos não correntes

2.7. Custos de financiamento

É efetuada uma avaliação de imparidade à data da demonstração da posição
financeira e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas
circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra
registado possa não ser recuperado. Em caso de existência de indícios,
a Empresa procede à determinação do valor recuperável do ativo, de modo
a determinar a eventual extensão da perda por imparidade.

Os custos com empréstimos são reconhecidos na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do exercício a que respeitam.

Nas situações em que o ativo individualmente não gera cash-flows de forma
independente de outros ativos, a estimativa do valor recuperável é efetuada
para a unidade geradora de caixa mais pequena a que o ativo pertence.

Anos de vida útil
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo

10
1 a 20
4a6
4
1 a 10

Os ativos fixos tangíveis diretamente relacionados com a concessão reverterão
para o concedente no final do contrato, sendo depreciados nas respetivas
vidas úteis estimadas tendo como limite o final do prazo de concessão.

2.5. Locações
Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação, bem como
as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo o
ativo sob direito de uso, 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 direito de uso são reconhecidos como gastos na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do exercício a que respeitam.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior
à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada
na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral nas rubricas
“Amortizações e depreciações” 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 valor de uso. O preço de
venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa
transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos
custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente
dos fluxos de caixa futuros estimados decorrentes do uso continuado do
ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável
é estimada para cada ativo individualmente ou, no caso de não ser possível,
para a unidade geradora de fluxos de caixa mais pequena à qual o ativo
pertence.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores
é registada quando existem indícios de que as perdas por imparidade
reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por
imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados e de outro
rendimento integral como “Reversão de ajustamentos”. Contudo, a reversão
da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria
reconhecida (líquida de amortização) caso a perda por imparidade não
tivesse sido registada em exercícios anteriores.

Os encargos financeiros de empréstimos obtidos diretamente relacionados
com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos tangíveis e intangíveis
qualificáveis, ou seja, ativos cujo período de construção ou produção seja
superior a um ano, são capitalizados, fazendo parte do custo do ativo.
A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das
atividades de construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida
na data em que o mesmo se encontra disponível para ser utilizado no uso
pretendido, ou quando o projeto em causa se encontra suspenso.
Quaisquer rendimentos financeiros gerados por empréstimos obtidos
antecipadamente e correspondentes a um investimento específico são
deduzidos aos gastos financeiros elegíveis para capitalização.

2.8. Resultado das operações
O resultado das operações inclui a totalidade dos gastos e rendimentos
das operações, quer sejam recorrentes ou não recorrentes, incluindo os
gastos com reestruturações e os gastos e rendimentos associados a ativos
operacionais (ativos fixos tangíveis e intangíveis). Assim, excluem-se dos
resultados operacionais os gastos líquidos de financiamento e os impostos
sobre o rendimento.

2.9. 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 demonstração da posição financeira e são ajustadas de modo
a refletir a melhor estimativa a essa data.
O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da
melhor estimativa, na data de relato, dos recursos necessários para liquidar
a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos
e incertezas associados à obrigação.

São excluídos deste procedimento as locações de baixo valor, que são aquelas
cujo montante total do contrato seja inferior a 5 000 Euros, as quais são
registadas em resultados de acordo com o período a que respeitam.

Em particular são constituídas provisões para fazer face às obrigações
contratuais de manter ou repor as infraestruturas, operadas ao abrigo do

94

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS

2.4. Ativos fixos tangíveis

Os ativos e passivos financeiros ao custo amortizado deduzido de eventuais
perdas por imparidade acumuladas incluem:
Contas a receber;

2.10. Instrumentos financeiros

Empréstimos;

Ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa se constitui
parte na respetiva relação contratual.

Contas a pagar.

A classificação dos ativos financeiros depende do modelo de negócio seguido
pela Empresa na sua gestão dos ativos financeiros (recebimento dos fluxos de
caixa contratuais ou venda dos ativos financeiros e apropriação de variações
de justo valor) e das características dos fluxos de caixa contratuais (apenas
reembolsos de capital e pagamentos de juros sobre o capital em dívida).
Alterações à classificação dos ativos financeiros só podem ser efetuadas
quando o modelo de negócio seja alterado, exceto quanto aos investimentos
em instrumentos de capital que são classificados como ativos financeiros ao
justo valor através de outro rendimento integral, que constituem instrumentos
de capital próprio, os quais nunca poderão ser reclassificados para outra
categoria de ativos financeiros.
Os passivos financeiros são geralmente classificados ao custo amortizado,
com exceção dos instrumentos financeiros derivados que sejam passivos,
que são mensurados ao justo valor. A Empresa não tem passivos financeiros
designados irrevogavelmente como mensurados ao justo valor através de
resultados.
Caixa e equivalentes
Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e equivalentes” correspondem
aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo
e outras aplicações de tesouraria, que possam ser imediatamente mobilizáveis
com insignificante risco de alteração de valor.
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica “Caixa
e equivalentes” compreende também os descobertos bancários incluídos
na rubrica “Empréstimos”, na demonstração da posição financeira.
Ativos e passivos financeiros ao custo amortizado
Os ativos financeiros ao custo amortizado são detidos com o intuito de
receber fluxos de capital e/ou juros.

O custo amortizado corresponde à quantia pela qual um ativo financeiro
ou passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial, deduzida dos
reembolsos de capital, mais ou menos a amortização acumulada, usando
o método da taxa de juro efetiva, de qualquer diferença entre essa quantia
inicial e a quantia na maturidade. A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta
os pagamentos ou recebimentos futuros estimados na quantia líquida
escriturada do ativo ou passivo financeiro.

As variações no justo valor dos instrumentos financeiros derivados designados
como cobertura de justo valor são reconhecidas como resultado financeiro
do exercício, bem como as alterações no justo valor do ativo ou passivo
sujeito àquele risco.
As variações no justo valor dos instrumentos financeiros derivados designados
como cobertura de cash-flow são registadas em “Outras reservas” na sua
componente eficaz e em resultados financeiros na sua componente não
eficaz. Os valores registados em “Outras reservas” são transferidos para
resultados financeiros no exercício em que o item coberto tem igualmente
efeito em resultados.
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 IFRS 9.
Instrumentos de negociação

A Empresa tem como política recorrer a instrumentos financeiros derivados
com o objetivo de efetuar a cobertura dos riscos financeiros a que se encontra
exposta, decorrentes de variações nas taxas de juro. Neste sentido, a Empresa
não recorre à contratação de instrumentos financeiros derivados com
objetivos especulativos.

Relativamente aos instrumentos financeiros derivados que, embora
contratados com o objetivo de efetuar cobertura económica, de acordo
com as políticas de gestão de risco da Empresa (ver notas 26 e 28), não
cumpram todas as disposições da IFRS 9 no que respeita à possibilidade
de qualificação como contabilidade de cobertura, as respetivas variações
no justo valor são registadas na demonstração dos resultados e de outro
rendimento integral no exercício em que ocorrem.

O recurso a instrumentos financeiros obedece às políticas internas aprovadas
pelo Conselho de Administração.

Justo valor dos instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura

Os instrumentos financeiros derivados são mensurados pelo respetivo
justo valor. O método de reconhecimento depende da natureza e objetivo
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 IFRS 9,
nomeadamente, quanto à respetiva documentação e efetividade. Estão
cumpridos os critérios de cobertura quando (i) existe uma relação económica
entre o item coberto e o instrumento de cobertura, de acordo com a política
definida pela Empresa, (ii) alterações de justo valor não resultam de alteração
do risco de crédito e (iii) o rácio de cobertura do relacionamento é o mesmo
que resulta da quantidade do item coberto que a Empresa cobre efetivamente
e da quantidade do instrumento que a Empresa utiliza para cobrir essa
quantidade do item.
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O justo valor dos ativos e passivos financeiros é determinado da seguinte
forma:
O justo valor de ativos e passivos financeiros com condições
padronizadas e transacionados em mercados ativos é determinado
com referência aos valores de cotação (Nível 1);
O justo valor de outros ativos e passivos financeiros (exceto
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 transações correntes no mercado (Nível 2);
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 (Nível 3).
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contrato de concessão, a um nível de serviço específico, tendo por base os
planos de intervenções programadas, nomeadamente no que respeita a
repavimentações.

2.11. Capital social

A Empresa avalia de forma prospetiva as perdas de crédito estimadas
associadas aos ativos financeiros, que constituem instrumentos de dívida,
classificados ao custo amortizado.

As ações ordinárias são classificadas no capital próprio, como capital social.

No que respeita aos saldos de contas a receber, a Empresa aplica a abordagem
simplificada permitida pela IFRS 9, de acordo com a qual as perdas de crédito
estimadas são reconhecidas desde o reconhecimento inicial dos saldos
a receber e por todo o período até à sua maturidade, considerando uma
matriz de taxas de incumprimentos históricas para a maturidade dos saldos
a receber.
Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade
a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo
e a melhor estimativa do justo valor do ativo.
As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica
“ajustamentos” no exercício em que são determinadas.
Subsequentemente, se o montante de perda por imparidade diminui e tal
diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que
teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por
resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria
reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente
registada. A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados
na rubrica “Reversão de ajustamentos”.
Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros
A Empresa desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos
contratuais aos seus fluxos de caixa expiram, ou quando transfere para outra
entidade os ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos
associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos os ativos financeiros
transferidos relativamente aos quais a Empresa reteve alguns riscos
e benefícios significativos, desde que o controlo sobre os mesmos tenha
sido cedido.
A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando
a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

Os gastos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou outros
instrumentos de capital próprio são apresentados como uma dedução,
líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão. Os gastos
diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções para a aquisição
de um negócio são deduzidos ao valor da emissão.

2.12. Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos aos detentores do capital é reconhecida como
um passivo nas demonstrações financeiras da Empresa no período em que
os dividendos são aprovados pelos acionistas e até ao momento da sua
liquidação financeira, ou, tratando-se de dividendos antecipados, quando
aprovados pelo Conselho de Administração.

2.13. Ativos e passivos contingentes
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras,
mas divulgados no anexo, quando é provável a existência de um benefício
económico futuro.

Quando é possível ser estimado com fiabilidade, o resultado dos contratos de
construção, ou seja, os correspondentes gastos e rendimentos, é reconhecido
por referência à percentagem de acabamento do contrato na data de relato.
A percentagem de acabamento é determinada de acordo com as fases de
realização dos trabalhos efetuados na obra. Os gastos do contrato são
reconhecidos no exercício em que são incorridos. Quando é provável que
os gastos do contrato vão exceder os seus rendimentos, a correspondente
perda esperada é reconhecida de imediato como um gasto.

2.15. Especialização de exercícios
Os juros e rendimentos financeiros são reconhecidos de acordo com
o princípio da especialização dos exercícios e de acordo com a taxa de juro
efetiva aplicável.
Os gastos e rendimentos são contabilizados no exercício a que dizem respeito,
independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os gastos
e rendimentos cujo valor real não seja conhecido são estimados.
Os gastos e os rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas
e receitas apenas ocorram 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 ativos correntes”
e “Outros passivos correntes”.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras, sendo divulgados no respetivo anexo, a menos que a possibilidade
de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota,
caso em que não são objeto de divulgação.

2.16. Impostos sobre o rendimento

2.14. Rédito

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base no lucro
tributável do exercício. O lucro tributável pode diferir do resultado contabilístico,
uma vez que poderá excluir diversos gastos e rendimentos que apenas
serão dedutíveis ou tributáveis em exercícios subsequentes (diferenças
temporárias), bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou
tributáveis de acordo com as regras fiscais em vigor (diferenças permanentes).

O rédito corresponde ao justo valor do nominal recebido ou a receber
de transações realizadas com clientes no decurso normal da atividade
e é registado líquido de quaisquer impostos e descontos comerciais
e financeiros atribuídos. Na determinação do valor do rédito, a Empresa
avalia as obrigações de desempenho que assume e avalia o preço a afetar
a cada uma, bem como a existência de preços variáveis que possam originar
acertos futuros, para os quais efetua a sua melhor estimativa.
O rédito referente à prestação de serviços é reconhecido na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do exercício, quando é transferido
o controlo sobre o produto ou serviços para o cliente.
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O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos
resultados tributáveis e considera a tributação diferida.

Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os
montantes dos ativos e dos passivos para efeitos de registo contabilístico e
os respetivos montantes para efeitos de tributação, bem como os resultantes
de benefícios fiscais obtidos e de diferenças temporárias entre o resultado
fiscal e contabilístico.
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Imparidade de ativos financeiros

São reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferenças
temporárias tributáveis.
Os ativos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem
expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar.
Periodicamente é efetuada uma reapreciação das diferenças temporárias
subjacentes aos ativos por impostos diferidos, no sentido de os reconhecer
ou ajustar em função da expectativa atual de recuperação futura.

2.17. 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 dos resultados e de outro rendimento
integral de acordo com os gastos incorridos.

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,
essencialmente, os impostos diferidos, as vidas úteis dos ativos fixos tangíveis
e intangíveis, as análises de imparidade e as provisões (Nota 21).

3. Proveitos Operacionais
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os proveitos
operacionais tinham a seguinte composição:

‘20

‘19

475 263 048

622 936 188

20 147 647

25 026 078

495 410 695

647 962 266

Compensação por perdas de exploração (Nota 22)

1 572 225

1 572 225

Recuperação de receita

1 440 628

1 665 248

Aluguer de condutas

1 141 934

1 175 410

Multas de portagens

909 470

1 186 943

Ganhos em ativos fixos tangíveis e intangíveis

370 327

84 111

19 215

113 444

5 453 799

5 797 381

110 484

118 550

4 290 675

2 866 441

4 401 159

2 984 991

15 466 436

19 052 731

520 732 089

675 797 369

MONTANTES EM EUROS

PRESTAÇÕES DE SERVIÇO:
Portagens

2.19. Eventos subsequentes

Áreas de serviço

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira
que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data
da demonstração da posição financeira são refletidos nas demonstrações
financeiras.

OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS:

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira
que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data da
demonstração da posição financeira, se materiais, são divulgados no anexo
às demonstrações financeiras.

Outros

Os subsídios ao investimento relacionados com a aquisição de ativos fixos
tangíveis e intangíveis foram deduzidos ao valor desses ativos e reconhecidos
na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral em quotas
constantes de forma consistente e proporcional com as depreciações
e amortizações, respetivamente, dos ativos a cuja aquisição se destinaram.

REVERSÃO DE AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
Contas a receber (Nota 20)
Provisões (Nota 21)

RÉDITO ASSOCIADO A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO (a)

2.18. Julgamentos críticos/estimativas na
aplicação das políticas contabilísticas

No âmbito do contrato de concessão da BCR, enquadrável na IFRIC 12, a atividade de construção é
subcontratada externamente a entidades especializadas. Por conseguinte, a BCR não tem qualquer
margem na construção dos ativos afetos à concessão, pelo que o rédito e os encargos associados a
serviço de construção destes ativos apresentam igual montante.
(a)

A preparação das demonstrações financeiras, em conformidade com os
princípios de reconhecimento e mensuração das IFRS, requer que o Conselho
de Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que
poderão afetar o valor dos ativos e passivos apresentados, em particular
ativos por impostos diferidos, ativos intangíveis (Nota 12), ativos fixos tangíveis
(Nota 10) e provisões, as divulgações de ativos e passivos contingentes à data
das demonstrações financeiras, bem como os seus rendimentos e gastos.

A variação do rédito associado a portagens, no montante de 147,7 milhões de
euros, decorre essencialmente do impacto da pandemia Covid-19 na normal
circulação de pessoas devido às restrições impostas durante este período.
Foram decretados períodos de confinamento obrigatórios durante o ano de
2020, para além da imposição de outras medidas como a adoção do regime
de teletrabalho que afetaram significativamente o normal desempenho
da Empresa. Em termos anuais registou-se uma quebra de tráfego de
aproximadamente 25%, quando comparado com o mesmo período homólogo.

Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada
momento e nas ações que se planeiam realizar, sendo permanentemente
revistas com base na informação disponível. Alterações nos factos
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Os ativos 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.

É estimativa da Empresa que os impactos na atividade decorrentes do
Covid-19 permaneçam durante o primeiro semestre do ano de 2021, com os
níveis de tráfego a ficarem abaixo dos valores históricos registados para
o referido período.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os proveitos
operacionais com partes relacionadas foram de 15 844 984 Euros e 19 602
247 Euros, respetivamente (Nota 29).

Os fornecimentos e serviços externos dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 tinham a seguinte composição:

‘20

‘19

Operação e manutenção

92 903 534

92 524 635

Apoio logístico e administrativo

21 684 497

21 350 528

Serviços de cobrança eletrónica

6 436 906

7 857 762

Conservação e reparação:
Lanços de autoestrada

3 620 097

208 070

347 289

1 519 159

1 558 962

899 895

955 570

Publicidade e propaganda

771 173

896 872

Apoio jurídico e fiscal

333 388

264 888

Comunicações

256 561

285 710

Combustíveis

195 550

263 401

Estudos e pareceres

153 229

192 142

Contencioso e indemnizações

93 846

142 759

Auditoria e revisão de contas (Nota 31)

75 500

77 500

298 705

491 396

128 944 511

130 829 511

Outros
Seguros
Assistência técnica e administrativa

Outros

5. Locações
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, decorrente da
adoção da IFRS 16, todos os contratos de locação encontravam-se ao abrigo
da nova norma (Notas 11 e 24), não existindo contratos de baixo valor ativos
para o referido período

6. Resultados Financeiros

‘20

‘19

40 027 004

43 063 969

Atualização financeira de provisões para
reposição de infraestruturas (Nota 21)

6 759 195

7 897 566

Outros (a)

9 431 150

9 664 561

56 217 349

60 626 096

MONTANTES EM EUROS

CUSTOS E PERDAS:
Juros suportados de empréstimos obtidos

Resultados financeiros
3 114 498

Adicionalmente, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a taxa nominal
de imposto variava entre 21% e 31,5%, dependendo do valor de lucro tributável
(“LT”) apurado, sobre o qual incide derrama estadual às seguintes taxas:
Derrama estadual:

Os resultados financeiros dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
e 2019 tinham a seguinte composição:

4. Fornecimentos e Serviços Externos

MONTANTES EM EUROS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os fornecimentos
com serviços externos com partes relacionadas foram de 125 008 298 Euros
e 125 900 880 Euros, respetivamente (Nota 29).

(a)
Esta rubrica inclui essencialmente custos com serviços bancários e encargos de montagem de financiamentos, os
quais fazem parte integrante do custo efetivo dos financiamentos.

7. Impostos Sobre o Rendimento
A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (“IRC”), à taxa normal de 21%, que pode ser incrementada pela
derrama até à taxa máxima de 1,5% do lucro tributável.

3% sobre o LT se 1,5M€ < LT <= 7,5M€;

				

5% sobre o LT se 7,5M€ < LT <= 35M€; e

				

9% sobre o LT > 35M€

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas
a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período
de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenha
havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam
em curso inspeções, 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 2017 a 2020 ainda
poderão estar sujeitas a revisão.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 mantêm-se os processos
a decorrer junto da Inspeção Tributária relativos aos exercícios de 2011
e de 2012 (Nota 27), nos quais, à semelhança do expresso nos Relatórios
de Inspeção Tributária relativos aos exercícios de 2007 a 2010 da BAE,
a Autoridade Tributária (“AT”) conclui quanto ao inadequado enquadramento
legal e fiscal da operação de titularização de créditos futuros no montante
de 400 000 000 Euros, realizada em 19 de dezembro de 2007 e transferida
para a BCR, incorporada nos ativos e passivos afetos à Concessão Brisa
(Nota 1), considerando não ser a mesma enquadrável no regime jurídico
da titularização de créditos, estabelecido no Decreto-Lei nº 453/99, de 5 de
novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 82/02 de 5 de abril, e como tal não
aplicável o regime fiscal previsto no Decreto-Lei nº 219/2001, de 4 de agosto,
ambos alterados pelo Decreto-Lei 303/2003 de 5 de dezembro.
Em face do exposto, a AT considera que:
Os proveitos correspondentes às prestações de serviços das
quais derivam os créditos futuros cedidos são imputáveis, fiscal
e contabilisticamente, aos períodos de tributação em que foram
gerados;
No apuramento do lucro tributável da Empresa dos exercícios
de 2012 e 2011 (já inspecionados) foi incorretamente deduzido o
montante de 80 000 000 Euros em cada exercício.
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A variação do rédito associado a áreas de serviços na parte variável,
no montante de aproximadamente 4,9 milhões de euros, foi igualmente
largamente influenciado pelas restrições ocorridas durante o ano de 2020
causadas pela pandemia COVID19 e consequente redução do tráfego
automóvel na concessão.

O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes de
revisões ou inspeções fiscais às restantes declarações de impostos sujeitas
a revisões as quais não terão um efeito significativo nas demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020.
O imposto sobre o rendimento reconhecido nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 foi como segue:

MONTANTES EM EUROS

Imposto corrente
Impostos diferidos (Nota 13)
Imposto sobre resultados de exercícios anteriores

‘20

‘19

59 914 195

95 779 800

(4 983 432)

(4 023 339)

(757 813)

(691 006)

54 172 950

91 065 455

A reconciliação do resultado antes de impostos com o imposto dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 era como segue:

‘20

‘19

Resultado antes de impostos

178 404 022

295 575 601

Imposto esperado (taxa de 22,5%)

40 140 905

66 504 510

3 586 127

2 995 052

Perdas por imparidade

221 405

84 004

Instrumentos financeiros derivados

(19 202)

(44 582)

75

172

8 161

19 981

15 976 724

26 220 663

(757 813)

(691 006)

(4 983 432)

(4 023 339)

54 172 950

91 065 455

30,37%

30,81%

MONTANTES EM EUROS

Provisões

Outros
Tributação autónoma
Derrama estadual
Imposto sobre resultados de exercícios anteriores
(Constituição)/reversão de impostos diferidos (Nota 13)
Impostos sobre o rendimento
Taxa efetiva de imposto

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os passivos por imposto corrente eram
como segue:

‘20

‘19

Estimativa de imposto

59 914 195

95 779 800

Pagamento por conta

(50 229 125)

(74 941 980)

(142 033)

(238 438)

9 543 037

20 599 382

MONTANTES EM EUROS

Passivos por imposto corrente:
IRC:

Retenções na fonte

8. Resultado Por Ação
O resultado por ação básico e diluído dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 foi calculado tendo em consideração os seguintes montantes:

‘20

‘19

Resultado para efeito de cálculo do resultado líquido
por ação básico e diluído (resultado líquido do
exercício)

124 231 072

204 510 146

Número médio ponderado de ações para
efeito de cálculo do resultado líquido por ação
básico e diluído

15 000 000

15 000 000

8,28

13,63

MONTANTES EM EUROS

Resultado líquido por ação básico e diluído

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não existiram efeitos diluidores, pelo
que os resultados por ação básico e diluído são idênticos.

9. Dividendos
Nas Assembleias Gerais de Acionistas realizadas em 23 de março de 2020 e 22
de março de 2019 foi deliberado o pagamento de dividendos nos montantes
de 135 362 456 Euros e 111 062 645 Euros, respetivamente, referente ao
resultado líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Na Assembleia Geral de Acionistas realizadas em 23 de março de 2020 foi
deliberada a distribuição de reservas livres no montante de 137 544 Euros.
Na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 22 de março de 2019 foi
deliberada a distribuição de resultados transitados e reservas livres nos
montantes de 10 476 975 Euros e 260 380 Euros, respetivamente.
Na Assembleia Geral de Acionistas realizadas em 14 de outubro de 2019 foi
deliberada a distribuição de reservas livres nos montantes de 352 310 Euros.
Na reunião de Conselho de Administração realizada em 8 de outubro de
2019 foi deliberada a distribuição de dividendos antecipados ao acionista
único nos montantes de 69 147 690 Euros, sobre os resultados líquidos
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, o qual foi pago em 18 de
outubro de 2019.
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É entendimento do Conselho de Administração, suportado no parecer dos
seus consultores e peritos jurídicos, contabilistas e fiscais, que o tratamento
considerado para a referida operação se encontra adequadamente enquadrado
do ponto de vista legal e, consequentemente, contabilístico e fiscal. Sendo
assim, o Conselho de Administração considera que as correções propostas
e constantes do Relatório de Inspeção Tributária referentes aos períodos
de tributação de 2012 e 2011 não têm qualquer provimento, pelo que a BCR,
por intermédio da BAE como sociedade dominante do RETGS no exercício
a que respeita a ação, utilizará todos os instrumentos de defesa que tem
à sua disposição, como contribuinte, para fazer valer categoricamente
o tratamento dado a esta operação sob todas as suas perspetivas. Face ao
exposto, em 31 de dezembro de 2020 não se encontra constituída qualquer
provisão para o efeito. Estes processos não tiveram qualquer desenvolvimento
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

10. Ativos Fixos Tangíveis
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o movimento ocorrido no valor dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

‘20

MONTANTES EM EUROS

Edifícios e outras
construções

Equipamento
básico

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

Ferramentas
e utensílios

Ativos fixos
tangíveis em curso

Adiantamentos por conta
de ativos fixos tangíveis

Total

31 490

134 412 278

1 572 742

300 575

129

5 026 909

-

141 344 123

Adições

-

2 973 634

144 483

2 594

-

2 987 206

-

6 107 917

Alienações

-

(175 286)

(311 214)

-

-

-

-

(486 500)

Abates

-

(1 326 645)

-

-

-

-

-

(1 326 645)

Transferências

-

749 675

-

-

-

(1 626 858)

877 183

-

31 490

136 633 656

1 406 011

303 169

129

6 387 257

877 183

145 638 895

31 490

126 985 631

1 008 399

293 407

129

-

-

128 319 056

Reforços

-

2 730 566

240 320

4 525

-

-

-

2 975 411

Reduções

-

(175 286)

(283 814)

-

-

-

-

(459 100)

Abates

-

(1 319 788)

-

-

-

-

-

(1 319 788)

31 490

128 221 123

964 905

297 932

129

-

-

129 515 579

-

8 412 533

441 106

5 237

-

6 387 257

877 183

16 123 316

ATIVO BRUTO:
Saldo inicial

Saldo final
DEPRECIAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS:
Saldo inicial

Saldo final
Valor líquido

‘19
31 490

132 195 609

1 384 796

296 791

129

5 259 376

221 097

139 389 288

Adições

-

1 135 317

318 059

6 284

-

2 065 229

-

3 524 889

Alienações

-

(16 959)

(130 113)

(2 500)

-

-

-

(149 572)

Abates

-

(1 420 482)

-

-

-

-

-

(1 420 482)

Transferências

-

2 518 793

-

-

-

(2 297 696)

(221 097)

-

31 490

134 412 278

1 572 742

300 575

129

5 026 909

-

141 344 123

31 490

126 302 434

864 735

290 540

129

-

-

127 489 328

Reforços

-

2 120 639

265 136

5 367

-

-

-

2 391 142

Reduções

-

(16 960)

(121 472)

(2 500)

-

-

-

(140 932)

Abates

-

(1 420 482)

-

-

-

-

-

(1 420 482)

31 490

126 985 631

1 008 399

293 407

129

-

-

128 319 056

-

7 426 647

564 343

7 168

-

5 026 909

-

13 025 067

Saldo inicial

Saldo final
DEPRECIAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS:
Saldo inicial

Saldo final
Valor líquido

As adições relativas à rubrica equipamento básico incluem a comparticipação relativa a subsídios ao investimento recebidos num montante total de 426 560 Euros.
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ATIVO BRUTO:

11. Ativos Sob Direito de Uso

12. Ativos Intangíveis

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o movimento
ocorrido no valor dos ativos sob direito de uso, bem como nas respetivas
depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, bem como nas
respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

‘20

‘19

Equipamento
de transporte

Equipamento
de transporte

96 822

-

-

20 293

Adições

Adições

2 338

76 529

Diminuições

Abates

(31 983)

-

67 177

96 822

ATIVO BRUTO:
Saldo inicial
1ª Adoção IFRS 16

Saldo final

Direitos

Licenças
e software

Ativos intangívies
em curso

Total

4 699 310 733

467 779

35 269 378

4 735 047 890

7 640 120

114 628

9 112 055

16 866 803

(1 285 739)

-

-

(1 285 739)

-

-

903 803

903 803

4 705 665 114

582 407

45 285 236

4 751 532 757

2 569 046 468

378 256

-

2 569 424 724

91 867 280

57 015

-

91 924 295

Saldo final

2 660 913 748

435 271

-

2 661 349 019

Valor líquido

2 044 751 366

147 136

45 285 236

2 090 183 738

ATIVO BRUTO:
Saldo inicial

Custos financeiros capitalizados
Saldo final

AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS:

AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS:
Saldo inicial

21 115

-

Reforços

25 176

21 115

(16 024)

-

Saldo final

30 267

21 115

Valor líquido

36 910

75 707

Abates

‘20

MONTANTES EM EUROS

Saldo inicial
Reforços

‘19

MONTANTES EM EUROS

Direitos

Licenças
e software

Ativos intangívies
em curso

Total

4 685 440 254

392 911

29 487 085

4 715 320 250

13 634 780

74 868

5 417 951

19 127 599

-

-

(117 802)

(117 802)

235 699

-

(235 699)

-

-

-

717 843

717 843

4 699 310 733

467 779

35 269 378

4 735 047 890

2 458 345 938

354 884

-

2 458 700 822

110 700 530

23 372

-

110 723 902

Saldo final

2 569 046 468

378 256

-

2 569 424 724

Valor líquido

2 130 264 265

89 523

35 269 378

2 165 623 166

ATIVO BRUTO:
Saldo inicial
Adições
Alienações
Transferências
Custos financeiros capitalizados
Saldo final

AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS:
Saldo inicial
Reforços
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MONTANTES EM EUROS

(i) Direito de exploração da Concessão Brisa, obtido como
contrapartida dos serviços de construção de autoestradas e
infraestruturas associadas a essa concessão, o qual ascende a
4 253 804 395 Euros, dos quais 246 303 663 Euros são relativos à
capitalização de encargos financeiros;
(ii) Pagamento 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
– 236 318 343 Euros;
(iii) Valor decorrente do Acordo Global celebrado com o Estado e a
Estradas de Portugal, S.A. e correspondentes alterações das Bases
da Concessão (Decreto-Lei nº 247-C/2008, de 30 de dezembro) –
158 100 000 Euros (Nota 22);
(iv) Encargos assumidos na renegociação do contrato de concessão
ocorrido no exercício de 1991, de que resultou o alargamento do
período de concessão inicialmente estabelecido – 101 749 989 Euros.

13. Impostos Diferidos

14. Clientes e Outros Devedores

O detalhe dos ativos e passivos por impostos diferidos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019, de acordo com as diferenças temporárias que os originam,
era o seguinte:

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tinha a seguinte composição:

‘20

‘19

27 021 328

33 298 557

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 29)

2 130 473

1 497 819

Outros

1 513 910

3 739 777

24 377 980

22 932 418

55 043 691

61 468 571

123 763

107 477

17 512

21 072

3 596 340

3 474 547

41 505

41 505

3 779 120

3 644 601

(24 419 485)

(22 973 923)

34 403 326

42 139 249

MONTANTES EM EUROS

‘20

‘19

79 453 380

74 430 557

Instrumentos financeiros derivados

157 010

312 410

Provisões não consideradas fiscalmente

225 201

237 710

79 835 591

74 980 677

MONTANTES EM EUROS

ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS:
Provisões para reposição de infraestruturas

CLIENTES:
Portagens (a)

Clientes de cobrança duvidosa

OUTROS DEVEDORES:

O movimento ocorrido nos ativos e passivos por impostos diferidos nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foi como segue:
MONTANTES EM EUROS

Saldo inicial

‘20

‘19

74 980 677

71 145 181

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 29)
Pessoal
Outros
Outros devedores de cobrança duvidosa

EFEITO EM RESULTADOS:

Os ativos intangíveis em curso respeitam, essencialmente, a alargamentos
do número de vias em sublanços em que isso se justifica e que se encontram
a decorrer. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo desta rubrica incluía
o montante de 45 202 289 Euros referente a alargamentos.
As diminuições relativas à rubrica de Direitos incluem um montante total de
1 285 739 Euros correspondentes a expropriações de terrenos.
As estimativas de tráfego da empresa foram revistas de forma a contemplar
os efeitos decorrentes da pandemia COVID19. A redução de tráfego estimada
no exercício de 2020, resultou numa diminuição nas amortizações de
aproximadamente 23 300 000 Euros em 31 de dezembro de 2020.

Perdas por imparidade acumuladas (Nota 20)

Movimento do exercício:
5 022 823

4 187 241

(Valorização) / desvalorização de instrumentos
financeiros

(26 882)

(62 414)

Movimento das provisões não consideradas
fiscalmente

(12 509)

(101 488)

4 983 432

4 023 339

4 983 432

4 023 339

(128 518)

(187 843)

79 835 591

74 980 677

Movimento das provisões para reposição de
infraestruturas

Sub-total (Nota 7)
EFEITO EM CAPITAL PRÓPRIO:
Movimento do exercício:
(Valorização) / desvalorização de instrumentos
financeiros
Saldo final

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a taxa de imposto utilizadas para
o apuramento dos ativos por impostos diferidos foi de 31,5%, em ambos os
casos (Nota 7).
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(a) Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, este saldo inclui os montantes de 3 871 933 Euros e 5 020 569
Euros, respetivamente, a receber das entidades em Espanha, através da Via Verde Portugal, Gestão
de Sistemas Electrónicos de Cobrança, S.A. (“Via Verde”), decorrente da utilização da Concessão Brisa
pelos clientes daquelas entidades, no âmbito do acordo de interoperabilidade dos sistemas de cobrança
no espaço ibérico.

As contas a receber de terceiros resultam da atividade operacional
e encontram-se deduzidas de perdas por imparidade acumuladas. Estas
são estimadas com base na informação disponível e experiência passada
(Nota 28).
Para os períodos apresentados, os saldos correntes de Clientes e Outros
devedores não diferem significativamente do seu justo valor.
Face à natureza das operações da Empresa não existe concentração
significativa de risco de crédito.
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Em 31 de dezembro de 2020, o valor bruto dos ativos intangíveis inclui,
essencialmente:

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tinha a seguinte composição:
MONTANTES EM EUROS

‘20

‘19

Conta de reserva destinada a investimento

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 29):

Outros

-

324 719

775 612

975 539

775 612

1 300 258

-

358 206

782 009

477 883

782 009

836 089

Empresas não relacionadas
Áreas de serviço
Outros

40 423

-

Seguros

833 544

821 058

Outros

1 515 074

194 051

2 389 041

1 015 109

3 946 662

3 151 456

A variação ocorrida na rúbrica de custos diferidos comparativamente ao
exercício de 2019 deveu-se a uma comissão paga, no montante aproximado
de 1,3 milhões de euros, cuja data de fim é o ano de 2026.

‘19

78 500 000

82 000 000

9 434 070

481 616

87 934 070

82 481 616

Estando a Empresa limitada quanto às atividades que pode desenvolver,
decorrente do seu contrato de sociedade e do contrato 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 respetivos saldos como caixa e equivalentes.

O capital em 31 de dezembro de 2020 encontrava-se totalmente subscrito
e realizado e estava representado por 15 000 000 ações com o valor nominal
de cinco Euros cada.
A Brisa – Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. (“BCR SGPS”) é detentora
de 15 000 000 ações, representativas de 100% do capital social.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe de caixa e equivalentes era
o seguinte:

‘20

‘19

Depósitos bancários

149 358 884

231 915 917

Caixa e equivalentes

149 358 884

231 915 917

Outras reservas
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tinha a seguinte composição:

‘20

‘19

Reservas livres

746 482

884 026

Instrumentos financeiros derivados de cobertura (a)

(26 724)

(306 201)

719 758

577 825

MONTANTES EM EUROS

(a) Esta rubrica inclui variações de justo valor de instrumentos financeiros de cobertura (Notas 2.10 e
26) líquidos do efeito fiscal (Nota 13).

19. Empréstimos
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os empréstimos obtidos eram como
segue:

‘20

MONTANTES EM EUROS

Empréstimos obrigacionistas
Empréstimos bancários
Papel comercial

Corrente

Não corrente

321 450 377

1 096 738 206

36 634 995

340 432 762

172 962

-

358 258 334

1 437 170 968

A ultimate parent do capital da Empresa é Wallace C.V.

‘19

MONTANTES EM EUROS

18. Reserva Legal e Outras Reservas
Reserva Legal

16. Caixa e Equivalentes

MONTANTES EM EUROS

‘20

17. Composição do Capital

CUSTOS DIFERIDOS:
Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 29)

MONTANTES EM EUROS

Conta de reserva de serviço da dívida

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS:

Áreas de serviço

No âmbito das obrigações contratuais assumidas pela Empresa, o saldo de
depósitos bancários em 31 de dezembro de 2020 e 2019 incluía as seguintes
contas de reserva:

A legislação comercial estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido
anual tem que ser destinado ao reforço da reserva legal, até que esta
represente pelo menos 20% do capital social. 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.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a reserva legal constituída ascendia
a 15 000 000 Euros, em ambos os casos.
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Corrente

Não corrente

Empréstimos obrigacionistas

21 045 112

1 391 355 162

Empréstimos bancários

36 438 037

377 061 232

125 001 693

-

182 484 842

1 768 416 394

Papel comercial
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15. Outros Ativos Correntes

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS

Emissão de 2016-2023

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os empréstimos por obrigações (não convertíveis) podem ser detalhados da
seguinte forma:

A emissão obrigacionista de 300 000 000 Euros foi realizada pela BCR em 22 de março de 2016. Este empréstimo
por obrigações, com uma maturidade de 7 anos, tem uma taxa de juro fixa de 2%. O reembolso do capital será
realizado numa única prestação na maturidade em 22 de março de 2023.

‘19

Emissão de 2017-2027

Emissão

Valor nominal
da emissão

Corrente

Não corrente

Corrente

Não corrente

Vencimento

Taxa de juro
nominal

2012

100 000 000

4 122 187

95 028 990

4 061 670

94 659 375

jan/32

Variável

2014

300 000 000

308 664 051

-

8 350 503

299 905 489

abr/21

3,875%

2015

300 000 000

-

283 552 634

-

279 461 314

abr/25

1,875%

2016

120 000 000

13 186

119 996 354

1 447

119 809 540

jan/22

Variável

2016

300 000 000

4 268 332

299 479 641

4 263 473

299 063 086

mar/23

2,000%

2017

300 000 000

4 382 621

298 680 587

4 368 019

298 456 358

mai/27

2,375%

321 450 377

1 096 738 206

21 045 112

1 391 355 162

A emissão obrigacionista de 300 000 000 Euros foi realizada pela BCR em 10 de maio de 2017. Este empréstimo
por obrigações, com uma maturidade de 10 anos, tem uma taxa de juro fixa de 2,375%. O reembolso do capital será
realizado numa única prestação na maturidade em 10 de maio de 2027.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as emissões obrigacionistas para as quais foi possível obter uma valorização
de mercado eram as seguintes:

‘20
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‘19

Emissão

Bolsa

Valor nominal
da emissão

Valor
contabilístico

Valor de
mercado (a)

Valor
contabilístico

Valor de
mercado (a)

Vencimento

Taxa de juro
nominal

2014

Lux SE

300 000 000

308 664 051

302 142 000

308 255 992

314 535 000

abr/21

3,875%

2015

Lux SE

300 000 000

283 552 634

323 802 000

279 461 314

317 874 000

abr/25

1,875%

2016

Lux SE

300 000 000

303 747 973

313 350 000

303 326 559

316 314 000

mar/23

2,000%

2017

Lux SE

300 000 000

303 063 208

339 123 000

302 824 377

329 277 000

mai/27

2,375%

1 199 027 866

1 278 417 000

1 193 868 242

1 278 000 000

Emissão de 2012-2032
A emissão obrigacionista de 100 000 000 Euros foi realizada pela BCR em 12 de julho de 2012. Este empréstimo
por obrigações, com uma maturidade de 19,5 anos, tem uma taxa de juro fixa de 6% nos primeiros cinco anos e
uma taxa de juro variável de 4,5% mais a variação anual do índice de preços do consumidor, exceto habitação, do
sexto ano até à maturidade. O reembolso do capital será realizado numa única prestação na maturidade em 12 de
janeiro de 2032.
Emissão de 2014-2021
A emissão obrigacionista de 300 000 000 Euros foi realizada pela BCR em 1 de abril de 2014. Este empréstimo
por obrigações, com uma maturidade de 7 anos, tem uma taxa de juro fixa de 3,875%. O reembolso do capital foi
realizado numa única prestação na maturidade em 1 de abril de 2021.

2012

Lux SE

100 000 000

99 151 177

(b)

98 721 045

(b)

jan/32

Variável

2016

Euronext

120 000 000

120 009 540

(b)

119 810 987

(b)

jan/22

Variável

219 160 717

218 532 032

(a) Fonte: Bloomberg | (b) Informação de mercado não disponível

Emissão de 2015-2025
A emissão obrigacionista de 300 000 000 Euros foi realizada pela BCR em 30 de abril de 2015. Este empréstimo
por obrigações, com uma maturidade de 10 anos, tem uma taxa de juro fixa de 1,875%. O reembolso do capital será
realizado numa única prestação na maturidade em 30 de abril de 2025.

Todas as emissões obrigacionistas enquadram-se num Euro Medium Term Note Programme, o qual poderá ascender
até ao montante máximo de 3 000 000 000 Euros.

Emissão de 2016-2022
A emissão obrigacionista de 120 000 000 Euros foi realizada pela BCR em 7 de junho de 2016. Este empréstimo por
obrigações tem uma taxa de juro variável indexada à taxa Euribor a 6 meses. O reembolso do capital será realizado
numa única prestação na maturidade em 7 de janeiro de 2022.
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‘20

MONTANTES EM EUROS

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a BCR mantinha contratado com o sistema bancário, entre linhas de crédito
de curto prazo e programas para emissão de papel comercial, um montante total máximo de 400 000 000 Euros
(Nota 28), não se encontrando colocado qualquer valor a 31 de dezembro de 2020 e encontrando-se colocados
125 000 000 Euros a 31 de dezembro de 2019.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os empréstimos bancários obtidos tinham o seguinte detalhe:

‘20

Montante
nominal
contratado

Corrente

Não Corrente

389 854 085

36 634 995

340 432 762

Montante por liquidar

‘19
Montante
nominal
contratado
428 839 494

Montante por liquidar

CONCILIAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Amortizações

Corrente

Não Corrente

Maturidade

Periodicidade

Taxa de
juro

36 438 037

377 061 232

dez-30

Semestral

Variável

No âmbito do processo de reorganização do Grupo Brisa, foi negociada com o Banco Europeu de Investimento
(“BEI”) a transferência para a BCR dos diversos financiamentos originalmente contratados entre a BAE e o BEI.
O montante de dívida transferido no dia 22 de dezembro de 2010 ascendia a 779 708 171 Euros. Foi acordado com
o BEI proceder, no momento da transferência, à consolidação dos 16 contratos de financiamento existentes num
único contrato de financiamento, sujeito a regime de taxa de juro variável com indexação à Euribor a 6 meses
e com um incremento substancial da maturidade média (o novo financiamento da BCR é reembolsado em prestações
semestrais constantes no período de junho de 2011 a dezembro de 2030).
Adicionalmente, a Empresa tem contratados instrumentos financeiros derivados afetos a este financiamento,
designados como de cobertura (Nota 26).

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a evolução da dívida remunerada da Empresa foi como
segue:

‘20

‘19

Saldo inicial

1 950 901 236

2 057 239 067

Pagamentos respeitantes a empréstimos obtidos

(255 985 409)

(438 985 409)

92 000 000

325 000 000

(40 208 883)

(43 869 082)

48 722 358

51 516 660

1 795 429 302

1 950 901 236

MONTANTES EM EUROS

Recebimentos provenientes de empréstimos obtidos
Pagamentos respeitantes a juros
Encargos incorridos com empréstimos
Saldo final

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os empréstimos bancários tinham o seguinte plano de reembolso definido:

‘20

‘19

Até 1 ano

36 634 995

36 438 037

Até 2 anos

36 861 278

36 632 285

Até 3 anos

37 098 785

36 865 536

Até 4 anos

37 332 209

37 100 858

Até 5 anos

37 578 402

37 332 517

191 562 088

229 130 036

377 067 757

413 499 269

MONTANTES EM EUROS

Mais de 5 anos

20. Perdas por Imparidade Acumuladas
Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 foram como segue:

‘20

MONTANTES EM EUROS

Saldo
Inicial

Reforço

Utilização

Redução
(Nota 3)

Saldo final
(Nota 14)

22 973 923

1 596 046

(40 000)

(110 484)

24 419 485

PERDAS POR IMPARIDADE:
Contas a receber

‘19

PAPEL COMERCIAL E LINHAS DE CURTO PRAZO
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os restantes empréstimos obtidos tinham o seguinte detalhe:
MONTANTES EM EUROS

Papel comercial e linhas de curto prazo

‘20

‘19

172 962

125 001 693

Saldo
Inicial

Reforço

Utilização

Redução
(Nota 3)

Saldo final
(Nota 14)

22 093 117

1 114 113

(114 757)

(118 550)

22 973 923

PERDAS POR IMPARIDADE:
Contas a receber
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MONTANTES EM EUROS

21. Provisões
O movimento ocorrido nas provisões durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foi o seguinte:

‘20

MONTANTES EM EUROS

Saldo
inicial

Reforço

Utilização

Reversão
(Nota 3)

Atualização
financeira (Nota 6)

Transferências

Saldo
final

Processos judiciais em curso

1 250 746

-

-

(139 394)

-

-

1 111 352

Reposição de infraestruturas

222 278 041

28 120 142

(6 294 023)

(285 105)

5 534 451

(3 209 636)

246 143 870

268 532

28 851

-

-

-

-

297 383

223 797 319

28 148 993

(6 294 023)

(424 499)

5 534 451

(3 209 636)

247 552 605

14 009 440

14 317 511

(22 806 074)

(3 866 176)

1 224 745

3 209 636

6 089 082

237 806 759

42 466 504

(29 100 097)

(4 290 675)

6 759 196

-

253 641 687

PROVISÕES:
Não corrente:

Outros riscos e encargos

Corrente:
Reposição de infraestruturas

‘19

MONTANTES EM EUROS

Saldo
inicial

Reforço

Utilização

Reversão
(Nota 3)

Atualização
financeira (Nota 6)

Transferências

Saldo
final

Processos judiciais em curso

1 276 999

-

-

(26 253)

-

-

1 250 746

Reposição de infraestruturas

204 260 065

25 496 206

(2 351 338)

(388 861)

5 279 549

(10 017 580)

222 278 041

250 014

18 518

-

-

-

-

268 532

205 787 078

25 514 724

(2 351 338)

(415 114)

5 279 549

(10 017 580)

223 797 319

18 734 592

26 899 668

(41 809 090)

(2 451 327)

2 618 017

10 017 580

14 009 440

224 521 670

52 414 392

(44 160 428)

(2 866 441)

7 897 566

-

237 806 759

PROVISÕES:

Outros riscos e encargos

Corrente:
Reposição de infraestruturas
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Não corrente:

A provisão constituída corresponde à melhor estimativa do Conselho
de Administração quanto ao montante a que poderão ascender essas
responsabilidades.
A provisão para reposição de infraestruturas destina-se a fazer face a
responsabilidades de reposição da camada de desgaste dos pavimentos
flexíveis, taludes, obras de arte e sinalização e é constituída, a valor presente,
ao longo do período que decorre até à data prevista de ocorrência. No
apuramento do valor das intervenções a Empresa tem em consideração as
estimativas de evolução de tráfego, assim como a evolução dos preços de
construção e as condições físicas envolventes às infraestruturas. A provisão
é sujeita a atualização financeira em cada data de relato, por contrapartida
de custo financeiro, utilizando-se a taxa média de custo de financiamento da
Empresa. As reversões ocorridas resultam, essencialmente, da reavaliação das
estimativas relativas aos gastos a incorrer com intervenções na infraestrutura
e de alterações no planeamento dessas intervenções.

23. Fornecedores e Fornecedores de Investimentos

22. Outros Passivos Não Correntes
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tinha a seguinte composição:

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tinha a seguinte composição:

‘20

‘19

35 185 802

24 490 803

1 462 475

1 698 915

H Tecnic - Construções, Lda.

559 819

293

Barclays Capital Services Ltd.

74 280

-

Caixa - Banco de Investimento, S.A.

46 125

46 125

Onitelecom - Infocomunicações, S.A.

39 360

26 877

Unimagem - Comunicação E Imagem, S.A.

26 630

787

PricewaterhouseCoopers & Associados, Lda.

24 600

-

Outros

222 511

453 041

37 641 602

26 716 841

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 29)

4 606 399

3 254 082

Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A.

3 942 209

3 372 597

Consórcio Conduril/RRC

1 394 732

1 429 595

Tecnovia-Soc. de Empreitadas, S.A.

779 060

-

Decunify - Soluções de Comunicações, S.A.

730 381

280 024

VSL Sistemas Portugal, S.A.

493 437

447 653

Mão Livre - Oficina de Design, Lda.

286 260

-

Alves Ribeiro, SA

259 910

19 521

ILHAUGUSTO, Construções, Lda.

259 470

-

Conduril - Engenharia, S.A.

251 656

606 659

Construções Gabriel A.S.Couto, S.A.

249 854

108 987

5 384 485

5 036 420

18 637 853

14 555 538

56 279 455

41 272 379

‘20

‘19

Compensação por perdas de exploração (a)

22 011 149

23 583 374

Comparticipações financeiras (Nota 28) (b)

6 075 957

6 075 957

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 29)

662 266

1 160 943

IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

28 749 372

30 820 274

MONTANTES EM EUROS

Justo valor de instrumentos derivados (Notas 26 e 28)

(a) Esta rubrica compreende 73 669 709 Euros de compensações obtidas do Estado pela não cobrança de
portagens em alguns sublanços das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, deduzido do montante
de 50 086 335 Euros reconhecido em rendimentos pela BCR e pela BAE (até à transferência da Concessão
Brisa para a BCR). Este montante encontra-se a ser reconhecido linearmente até ao final da Concessão.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a BCR transferiu para rendimentos, na rubrica “Outros
proveitos e ganhos operacionais”, o montante de 1 572 225 Euros (Notas 3 e 25).
(b) Esta rubrica correspondente ao diferencial entre os valores recebidos do Estado, no âmbito do Acordo
Global estabelecido com a BCR (Nota 12) e os saldos pendentes de regularização e reconhecidos nas
demonstrações financeiras à data do referido acordo. De acordo com os termos contratados, encontramse ainda pendentes de validação pela IGF os referidos saldos, da qual resultará a regularização do valor
indicado.

Para os períodos apresentados, os saldos correntes de Clientes e Outros
devedores não diferem significativamente do seu justo valor.

Decorrente da pandemia COVID-19 e das significativas restrições impostas
à normal circulação que geraram fortes quebras no tráfego da rede da
Empresa, algumas empreitadas que se encontram ao abrigo das provisões
para reposição de infraestruturas foram reprogramadas devido ao menor
desgaste que está a ocorrer na infraestrutura. O âmbito e os preços destas
intervenções não sofreram alterações, apenas a data em que as mesmas
irão ocorrer foi revista.

MONTANTES EM EUROS

FORNECEDORES:

FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS:

Outros
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A provisão para processos judiciais em curso destina-se a fazer face
a responsabilidades estimadas pelo Conselho de Administração, com base
em informações dos advogados, decorrentes de processos intentados contra
a Empresa por acidentes de viação, prejuízos causados pela construção
de autoestradas e de processos laborais. O valor total das indemnizações
reclamadas, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, ascendia a 8 671 344 Euros
e 9 138 959 Euros, respetivamente.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tinha a seguinte composição:
MONTANTES EM EUROS

‘20

‘19

OUTROS CREDORES - PASSIVO NÃO CORRENTE
Passivos da Locação (b)

Passivos da Locação (b)
Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 29)
Outros

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tinha a seguinte composição:

‘20

MONTANTES EM EUROS

20 181

51 876

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:
Retenções de impostos sobre o rendimento

205 855

1 491 594

18 890

25 664

9

9

1 794 248

2 220 046

2 019 002

3 737 313

(a) Esta rúbrica corresponde às responsabilidades da Empresa relativas a litígios com expropriações
de terrenos, utilizados para a construção da rede que integra a concessão.

20 387

15 774

9 995 879

17 072 344

24 450

29 279

10 040 716

17 117 397

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 29)

122 024

-

Remunerações a liquidar

491 645

621 153

Outros

222 932

205 971

836 601

827 124

1 572 225

1 572 225

807 711

266 814

2 379 936

1 839 039

13 257 253

19 783 560

Imposto sobre o Valor Acrescentado
Contribuições para a Segurança Social

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS:

(b) Esta rúbrica corresponde às responsabilidades da Empresa, decorrente da aplicação da IFRS16.

As rendas vincendas de contratos ao abrigo da IFRS 16 em vigor em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 apresentavam as seguintes maturidades:

PROVEITOS DIFERIDOS:
Compensação por perdas de exploração (Nota 22)
Outros

MONTANTES EM EUROS

‘20

‘19

ANO
2020

-

26 317

2021

17 309

22 332

2022

15 422

21 102

7 362

7 385

40 093

77 136

2023 e seguintes

‘19

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS:

OUTROS CREDORES - PASSIVO CORRENTE
Expropriações em contencioso (a)

26. Instrumentos Financeiros Derivados

25. Outros Passivos Correntes

A Empresa tem contratado um conjunto de instrumentos financeiros
derivados, que se destinam a minimizar os riscos de exposição a variações
das taxas de juro.
A contratação deste tipo de instrumentos é efetuada tendo em conta os
riscos que afetam os ativos 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 do
Administrador com o pelouro Financeiro e/ou do Conselho de Administração,
são permanentemente monitorizadas, 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 estimados e do
próprio valor de mercado a alterações nas variáveis-chave que condicionam
as estruturas, com o objetivo de avaliar os seus efeitos financeiros.
O registo dos instrumentos financeiros derivados é efetuado de acordo
com as disposições da IFRS 9, sendo mensurados pelo seu justo valor,
considerando, para tal, avaliações efetuadas por instituições financeiras
baseadas em modelos matemáticos, como por exemplo option pricing models
e discount cash flows models para instrumentos não cotados em bolsas
de valores (instrumentos over-the-counter). Estes modelos baseiam-se,
essencialmente, em informação de mercado.
Os instrumentos financeiros derivados utilizados pela Empresa consistem
em swaps de taxa de juro.
Procede-se à classificação dos mesmos enquanto instrumentos de cobertura
ou instrumentos detidos para negociação, em observância às disposições
da IFRS 9 (Nota 2.10).
A contabilidade de cobertura é aplicável aos instrumentos financeiros
derivados que são eficientes no que respeita ao efeito de anulação das
variações de cash flows dos ativos/passivos subjacentes. A eficácia de tais
operações é verificada numa base trimestral.
Instrumentos de cobertura de cash flows são instrumentos financeiros
derivados que cobrem o risco de taxa de juro. A parcela efetiva das variações
de justo valor das coberturas de cash flows é reconhecida em capital próprio
na rubrica “Outras Reservas”, enquanto a parte não eficiente é imediatamente
registada na demonstração dos resultados.
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24. Outros Credores

Coberturas de cash-flow
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Empresa tinha contratado os seguintes instrumentos financeiros derivados
de taxa de juro:

‘20

MONTANTES EM EUROS

Tipo de
operação
Swap tx. juro var./fixa

‘19

Maturidade

Contraparte

Montante
subjacente

Justo valor
(Notas 22, 25 e 28)

Montante
subjacente

Justo valor
(Notas 22, 25 e 28)

15 de junho de 2023

Caixa-BI

10 416 667

(662 266)

14 583 333

(1 160 943)

10 416 667

(662 266)

14 583 333

(1 160 943)

Na sequência da Portaria n.º 314-B/2010 de 14 de junho, o SIEV, posteriormente substituído pelo IMT, imputou
à Empresa “tarifas de acesso à atividade de outras entidades autorizadas”, “tarifas de transação eletrónica”
e “tarifa anual de exercício de atividade de outras entidades”, no montante global aproximado de 6 897 714 Euros.
A Empresa considerou estas taxas como ilegais e procedeu à respetiva impugnação / reclamação. É convicção do
Conselho de Administração, suportado no parecer dos seus advogados, que a probabilidade de existir um exfluxo
decorrente deste processo é remota e, como tal, não foi constituída qualquer provisão para o efeito.

28. Gestão de Riscos Financeiros
Princípios gerais

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Empresa registou variações deste instrumento financeiro
derivado no seu capital próprio nos montantes de 407 995 Euros e 596 326 Euros, respetivamente (Nota 18).

A BCR, à semelhança da generalidade das empresas, encontra-se exposta a um conjunto de riscos financeiros
que resultam da sua atividade. Merecem destaque: os riscos de liquidez e de taxa de juro, decorrentes do passivo
financeiro; 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.

O referido instrumento financeiro derivado foi originalmente contratado pela BAE. No âmbito do processo de
transmissão da concessão Brisa (Nota 1), a posição contratual naquele instrumento foi transferida para a Empresa
em 22 de dezembro de 2010, como parte integrante dos ativos e passivos enquadráveis na entrada em espécie
para a realização de capital aumentado naquela data (Nota 18).

A BCR tem, como parte da sua estrutura contratual, uma política de cobertura de riscos financeiros definida através
de um anexo ao seu Common Terms Agreement. Esta política, possuindo efeitos vinculativos, dita as principais
regras e guidelines relativas tanto à gestão de exposições como à contratação de instrumentos de cobertura.
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 com o pelouro Financeiro e/ou do
Conselho de Administração.

27. Passivos Contingentes
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Empresa tinha responsabilidades por garantias bancárias solicitadas a favor
de terceiros como segue:

MONTANTES EM EUROS

‘20

‘19

63 246 159

62 968 923

1 534 032

1 523 496

64 780 191

64 492 419

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 (ver considerações adicionais acerca da
política de gestão de risco seguida pela Empresa no Relatório de Gestão).
Risco de taxa de juro

Estado português (Base XX do Contrato de Concessão)
Outras garantias prestadas a terceiros

No âmbito da estrutura contratual de financiamento (ring-fencing) da participada BCR foi constituído um conjunto
de garantias a favor dos credores seniores da BCR, que incluem, entre outros, um penhor sobre as ações detidas
pela BCR SGPS no capital social da BCR, bem como um penhor sobre os saldos das contas bancárias da BCR.
Adicionalmente, decorrente dos processos de execução fiscal instaurados sobre a BAE com referência aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Nota 7), a BCR apresentou fianças em 22 de setembro de 2016 e 29
de dezembro de 2015, respetivamente, a favor da AT, nos montantes de 30 947 514 Euros e 11 941 451 Euros,
respetivamente, com vista a suspender os referidos processos.

A política de gestão de risco de taxa de juro tem por objetivo a minimização do custo da dívida sujeito à manutenção
de um nível baixo de volatilidade dos encargos financeiros. A política de cobertura de riscos financeiros da BCR
obriga, adicionalmente, à manutenção de um rácio de taxa fixa não inferior a 50% do total da dívida.
No final de 2020, cerca de 67% dos empréstimos tinham taxa de juro fixa (65% no final de 2019), o que assegura
o cumprimento da política de gestão de risco, bem como uma baixa sensibilidade dos custos financeiros às subidas
das taxas de juro. Os restantes 33% da dívida total encontravam-se indexados a taxa variável (35% no final de
2019), permitindo beneficiar do nível historicamente baixo das taxas de juro de curto prazo.
Caso as taxas de juro de mercado tivessem sido superiores em 1% durante a totalidade dos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019, os custos financeiros do exercício teriam sido superiores em, aproximadamente,
6 000 000 Euros e 6 300 000 Euros, respetivamente.
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GARANTIAS PRESTADAS:

Risco cambial
Em 31 de dezembro de 2020, a BCR não possuía qualquer exposição cambial
relevante, atendendo ao seu âmbito de atuação exclusivamente nacional.
No entanto, e de modo a acautelar eventuais exposições futuras, a política de
cobertura de riscos financeiros da BCR define que a Empresa não deve suportar
qualquer risco cambial referente a instrumentos de dívida denominados em
moeda que não o EUR, bem como em quaisquer compras significativas de
moeda estrangeira. Caso venha a ocorrer qualquer exposição deste tipo,
deverá ser mitigada através de instrumento de cobertura apropriado.
Risco de crédito
O risco de crédito está relacionado com os saldos a receber de clientes
e outros devedores, desde o momento inicial. Apesar de limitado, face às
características da atividade principal desenvolvida (concessão rodoviária),
este risco é monitorizado numa base regular nos diversos negócios com
o objetivo de:
Acompanhar a evolução do nível de saldos a receber;

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as contas a receber de terceiros incluem
saldos vencidos conforme segue, para os quais não foram registadas perdas
por imparidade por o Conselho de Administração considerar que os mesmos
são realizáveis:

‘20

‘19

1 371 520

2 937 304

De 90 a 180 dias

351 945

810 555

De 180 a 360 dias

464 072

514 112

Mais de 360 dias

121 916

53 218

2 309 453

4 315 189

MONTANTES EM EUROS

SALDOS VENCIDOS
Até 90 dias

Em 31 de dezembro de 2020, é entendimento do Conselho de Administração
que as perdas por imparidade estimadas em contas a receber se encontram
adequadamente relevadas nas demonstrações financeiras (Nota 20).

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, são controlados permanentemente os níveis de exposição
a cada entidade e estão definidos limites de crédito para as contrapartes,
em função dos respetivos níveis de rating, entre outros fatores.
De notar que a política de cobertura de riscos financeiros estabelecida
para a BCR limita a contratação de operações de tesouraria e cobertura de
risco a contrapartes que cumpram critérios rigorosos de rating (Qualifying
Banks) ou detentoras de uma garantia por uma entidade que cumpra os
mesmos critérios.
Risco de liquidez

Dada a natureza do negócio da Empresa, não foi realizada uma estratificação
de clientes para a análise de imparidades de clientes. É entendimento da
Empresa que os clientes apresentam características homogéneas, pelo que
a análise dos saldos por intervalos de vencimentos é adequada. Para os
clientes de cobrança eletrónica, as perdas por imparidade são estimadas
com base no histórico de cobrança do último ano, sendo esta análise feita
trimestralmente. É entendimento da Empresa que esta método é o que
melhor se adequa à atividade operacional da empresa.
A qualidade do risco de crédito e liquidez da Empresa, em 31 de dezembro de
2020 e 2019, face a ativos financeiros (caixa e equivalentes), cujas contrapartes
sejam instituições financeiras, detalha-se como segue:

‘20

‘19

142 757 098

228 089 984

A

-

-

A-

4 900 032

2 025 180

BBB+

19 132

18 023

≤ BBB

1 682 622

1 782 730

149 358 884

231 915 917

MONTANTES EM EUROS

A+

Analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base regular.

Risco de contraparte
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A política de financiamento e de gestão do risco de liquidez é pautada pelos
seguintes objetivos:
Assegurar um calendário de vencimento de dívida escalonado ao
longo do tempo;
Continuar a alongar a maturidade média da dívida para a tornar
mais consistente com os ativos de longo prazo detidos pela BCR.
Enquadrada no cumprimento dos objetivos anteriores, a BCR procede a um
acompanhamento atento dos mercados de financiamento, selecionando
criteriosamente as alternativas que a cada momento pareçam ser as mais
eficientes.
O estabelecimento, no final de 2010, de uma estrutura financeira e contratual
inovadora, comum a todos os credores seniores, proporcionou um efetivo
“ring-fencing” da BCR, limitando a exposição dos financiadores unicamente
a esta empresa.
A limitação do risco financeiro da empresa proporcionado pela estrutura
contratual, combinado com um risco operacional baixo que decorre da
natureza da atividade da BCR, permitiu a obtenção de notações de rating que,
à época, posicionaram a BCR entre as empresas nacionais com mais elevado
rating (A- Stable pela Fitch e Baa1 Stable pela Moody’s). Estas notações
foram afetadas, particularmente durante o ano de 2011, pela forte queda
do rating de Portugal, tendo a Moody’s reduzido a notação da BCR para
o nível de subinvestment grade. Desde 2014, e suportado no reconhecimento
pelas agências de rating de um forte desempenho operacional e financeiro
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O derivado de cobertura de taxa de juro existente na BCR corresponde
a parte da carteira de derivados anteriormente contratados pela BAE,
transferidos para a BCR no dia 22 de dezembro de 2010, aquando do financial
close da reorganização do grupo Brisa, acompanhando a transferência dos
financiamentos cobertos. Na medida em que algumas das características
dos financiamentos cobertos foram alteradas, na sequência do processo de
transferência da BAE para a BCR, procedeu-se a um ajustamento dos termos
dos swaps de modo a restabelecer a correspondência com as características
do financiamento coberto.

A estrutura financeira e contratual antes descrita inclui um conjunto de
covenants que representam um nível acrescido de proteção para os seus
credores. Por outro lado, a capacidade de endividamento da BCR e de
utilização de fundos decorrentes de novos financiamentos encontra-se
condicionada por certos fatores, um dos quais diz respeito à manutenção
de um rating mínimo de, pelo menos, Baa3/BBB-, situação que se verifica
em 31 de dezembro de 2020.
Existem quatro covenants que poderão ser igualmente destacados em virtude
do seu alcance, sob a forma de rácios financeiros (designados de Net Senior
Debt/EBITDA, Historic ICR, Forward Looking ICR e CLCR), relativamente aos
quais estão definidos dois limites, sendo um sob forma de trigger event
e outro sob forma de event of default, cuja ultrapassagem implica diferentes
consequências. De referir que todos estes rácios se encontram, em 31 de
dezembro de 2020, dentro dos limites estabelecidos. Em consequência
do impacto negativo das restrições impostas à liberdade de circulação de
pessoas e ao livre exercício de atividades económicas no país, o rácio Net
Senior Debt/EBITDA subiu de 3,36 no final de 2019 para 4,52 no final de
2020, mantendo-se assim abaixo do limite máximo de 5,25 definido para
o respetivo nível de trigger event. Já o rácio Historic ICR baixou de 8,95 no
final de 2019 para 7,11 no final de 2020, mantendo-se assim bastante acima
do limite mínimo de 2,25 definido para o respetivo nível de trigger event.
A BCR dispõe de um Euro Medium-Term Notes Programme (“EMTN”) de
3 000 000 000 Euros, dos quais 1 420 000 000 Euros estavam a ser utilizados
em 31 de dezembro de 2020.
Para assegurar a flexibilidade financeira, no final de 2020, a BCR tinha
contratados com o sistema bancário, entre linhas de crédito de curto prazo
e programas para emissão de papel comercial com garantia de subscrição,
um montante total de 400 000 000 Euros (Nota 19).

Para a mitigação do risco de financiamento também contribui a existência de contas de reserva destinadas a assegurar o cumprimento do serviço da dívida
e das obrigações de investimento.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os ativos financeiros correspondiam, essencialmente, a contas a receber de clientes e outros devedores e a acréscimos
de rendimentos, cujo justo valor não diferia significativamente do seu valor contabilístico, face à sua maturidade e natureza.
A maturidade dos cash-flows associados aos passivos financeiros em 31 de dezembro de 2020 e 2019 era conforme segue:

‘20

MONTANTES EM EUROS

Até 1 ano

1 a 2 anos

2 a 3 anos

Mais de 3 anos

Total

338 985 409

158 985 409

338 985 409

972 897 861

1 809 854 088

Comparticipações financeiras (Nota 22)

-

-

-

6 075 957

6 075 957

Instrumentos financeiros derivados (Notas 22, 25 e 26)

-

662 266

-

-

662 266

Fornecedores (Nota 23)

37 641 602

-

-

-

37 641 602

Fornecedores de investimentos (Nota 23)

18 637 853

-

-

-

18 637 853

Outros credores (Nota 24)

2 019 002

10 438

13 328

7 362

2 050 130

Outros passivos (Nota 25)

10 877 317

-

-

-

10 877 317

408 161 183

159 658 113

338 998 737

978 981 180

1 885 799 213

Empréstimos

‘19

MONTANTES EM EUROS

Até 1 ano

1 a 2 anos

2 a 3 anos

Mais de 3 anos

Total

163 985 409

338 985 409

158 985 409

1 311 883 269

1 973 839 494

Comparticipações financeiras (Nota 22)

-

-

-

6 075 957

6 075 957

Instrumentos financeiros derivados (Notas 22, 25 e 26)

-

-

1 160 943

-

1 160 943

Fornecedores (Nota 23)

26 716 841

-

-

-

26 716 841

Fornecedores de investimentos (Nota 23)

14 555 538

-

-

-

14 555 538

Outros credores (Nota 24)

3 737 313

22 332

21 102

7 385

3 788 132

Outros passivos (Nota 25)

17 944 521

-

-

-

17 944 521

226 939 622

339 007 741

160 167 454

1 317 966 611

2 044 081 426

Empréstimos

A Empresa, no desenvolvimento das suas atividades correntes, está exposta a riscos financeiros suscetíveis de afetarem a sua situação patrimonial e resultados,
essencialmente relacionados com risco de taxa de juro.
Por risco financeiro, entende-se, justamente, a probabilidade de se obterem resultados diferentes do esperado, sejam estes positivos ou negativos, alterando
de forma material e inesperada o valor patrimonial da Empresa.
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ao longo dos anos, as notações da BCR foram revistas em alta por diversas
vezes até aos níveis atualmente atribuídos: Baa2 com Outlook “Stable”
pela Moody’s e A- com Outlook “Stable” pela Fitch. De referir que durante
2020, e não obstante as circunstâncias adversas provocadas pela situação
pandémica, ambas as agências confirmaram a manutenção destas notações,
com a única alteração a ocorrer no Outlook atribuído pela Moody’s, tendo
esta agência alterado em 8 de abril o mesmo de “Positive” para o nível de
“Stable” atualmente em vigor. De realçar que as notações atribuídas à BCR
não só representam o regresso a níveis de rating atribuídos em 2010 (como
é o caso da notação atribuída pela Fitch) como se mantêm superiores às
correspondentes notações atribuídas à República Portuguesa. Este facto
constitui um reconhecimento da solidez financeira da BCR e da proteção que
a sua estrutura financeira e contratual confere aos credores.

A gestão dos riscos suprarreferidos – decorrentes, em larga medida, da
imprevisibilidade dos mercados financeiros – exige a aplicação criteriosa
de um conjunto de regras e metodologias aprovadas pelo Conselho de
Administração, cujo objetivo último é a minimização do seu potencial impacto
negativo no desempenho da Empresa.

‘20

MONTANTES EM EUROS

Categoria

Item

Passivos financeiros ao justo valor

Derivados de cobertura (Nota 26)

Nível 1

Nível 2

Nível 3

-

662 266

-

Com este objetivo, toda a gestão é orientada em função de duas preocupações
essenciais:
Reduzir, sempre que possível, flutuações nos resultados
e cash-flows sujeitos a situações de risco;
Limitar os desvios face aos resultados previsionais,
através de um planeamento financeiro rigoroso, assente
em orçamentos plurianuais.

‘19
Categoria

Item

Passivos financeiros ao justo valor

Derivados de cobertura (Nota 26)

Nível 1

Nível 2

Nível 3

-

1 160 943

-

Relativamente aos empréstimos bancários, entende-se que o seu valor contabilístico (custo amortizado) não difere significativamente do correspondente
valor de mercado.

Todos os ativos e passivos financeiros da Empresa encontram-se mensurados
ao custo amortizado, com exceção dos instrumentos financeiros derivados,
os quais se encontram mensurados ao justo valor.
Estimativa de justo valor – passivos mensurados ao justo valor
A tabela seguinte apresenta os passivos da Empresa mensurados ao justo
valor em 31 de dezembro de 2020 e 2019, de acordo com os seguintes níveis
de hierarquia de justo valor:

Nível 2: o justo valor de instrumentos financeiros não é
determinado com base em cotações de mercado ativo,
mas sim com recurso a modelos de avaliação;
Nível 3: o justo valor de instrumentos financeiros não é
determinado com base em cotações de mercado ativo, mas
sim com recurso a modelos de avaliação, cujos principais
inputs não são observáveis no mercado.
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Nível 1: justo valor de instrumentos financeiros é baseado
em cotações de mercados líquidos ativos à data de
referência da demonstração da posição financeira;

29. Partes Relacionadas
Os saldos com partes relacionadas, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, apresentavam o seguinte detalhe:

MONTANTES EM EUROS

Clientes

Fornecedores

(Nota 14)

(Nota 23)

Fornecedores de
investimentos (Nota 23)

Outros devedores

Outros credores

(Nota 14)

Outros ativos
correntes (Nota 15)

(Nota 24)

Outros passivos
correntes (Nota 25)

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

-

-

4 531 422

4 613 018

-

-

104 541

104 541

-

-

-

-

10 048

21 149

21 480

28 779 025

19 015 057

-

-

1 597

2 936

-

-

54

-

-

BGI - Brisa Gestão de Infraestruturas, S.A. (“BGI”)

-

2

1 150 388

573 596

1 851 171

1 218 010

-

-

-

-

-

-

-

AtoBe - Mobility Tecnology, S.A. (“AtoBe”)

-

-

323 732

-

2 755 228

2 036 072

17 625

-

-

-

40 423

-

111 976

Via Verde

-

-

209 870

245 487

-

-

-

-

-

-

775 558

975 539

-

Auto-Estradas do Atlântico, S.A. (“AEA”)

-

-

134 347

43 645

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 995

12 641

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AEDL - Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A. (“AEDL”)

26 627

11 063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Via Verde Serviços, S.A. (“VVS”)

45 480

50 699

48 886

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

-

-

-

284

504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 027 938

1 401 430

8 100

-

-

-

-

-

-

-

-

324 719

-

2 130 473

1 497 819

35 185 802

24 490 803

4 606 399

3 254 082

123 763

107 477

9

9

816 035

1 300 258

122 024

EMPRESA-MÃE:
BAE

Brisa O&M, S.A. (“BOM”)

Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A.
(“Controlauto”)

AEBT - Auto-Estradas do Baixo Tejo, S.A. (“AEBT”)
ASIRB – Serviços Rodoviários, S.A. (“ASIRB”)
Brisa - Áreas de Serviço, S.A. (“BAS”)
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PARTES RELACIONADAS:

Adicionalmente, as transações realizadas com partes relacionadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, foram como segue:

MONTANTES EM EUROS

Proveitos
operacionais (Nota 3)

Fornecimentos e serviços
externos (Nota 4)

Outros custos
operacionais

Ativos
intangíveis

Ativos fixos
tangíveis

Provisão para reposição
de infraestruturas

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

‘19

‘20

‘19

-

3 036

21 964 497

21 800 564

-

-

-

-

-

(1 964)

-

-

54

-

92 987 225

92 546 102

-

-

-

-

-

-

-

-

Via Verde

-

99

7 048 344

8 482 035

-

-

-

-

-

-

-

-

BGI

-

2

2 699 059

2 893 193

-

-

2 565 747

1 729 946

129 750

185 335

3 328 289

4 445 980

BAS

15 607 412

19 159 054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AEA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107 929

126 808

384

153

126

251

-

-

-

-

-

-

AtoBe

-

-

34 736

145 302

-

-

-

-

3 990 148

3 048 137

-

-

AEDL

-

152 745

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brisal

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 096

8 848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121 237

145 269

238 470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 866

4 270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 583

33 531

-

-

-

-

-

-

-

-

1 390

2 104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 844 984

19 602 247

125 008 298

125 900 880

126

251

2 565 747

1 729 946

4 119 898

3 231 508

3 328 289

4 445 980

EMPRESA-MÃE:
BAE

BOM

Controlauto

Via Verde Carsharing
VVS
ASIRB
Grupo José de Mello
Sicit
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PARTES RELACIONADAS:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as remunerações
brutas dos membros dos órgãos sociais da Empresa foram como segue:
MONTANTES EM EUROS

‘20

‘19

112 000

112 000

31. Honorários do Revisor Oficial De Contas

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os honorários do
Revisor Oficial de Contas foram conforme segue:

António de Magalhães Pires de Lima

ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS:
Remuneração fixa
CONSELHO FISCAL

96 000

96 000

Revisão legal das contas e auditoria (Nota 4)

208 000

208 000

Outros serviços de garantia de fiabilidade (a)

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS:
Remuneração fixa

129 777

-

Remuneração variável

137 795

-

1 903

-

269 475

-

Benefícios definidos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as remunerações
brutas das pessoas chave de gestão da Empresa podem ser apresentadas
como segue:

‘20

‘19

Remuneração fixa

129 777

-

Remuneração variável

137 795

-

1 903

-

269 475

-

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS:

Benefícios definidos

MONTANTES EM EUROS

‘20

‘19

75 500

77 500

31 400

42 000

106 900

119 500

(a) Os serviços adicionais prestados pelo Revisor Oficial de Contas correspondem a trabalhos relacionados
com a emissão de carta conforto no âmbito do EMTN e certificação de demonstração da posição
financeira intercalar.

Daniel Alexandre Miguel Amaral
Eduardo António da Costa Ramos
Manuel Rebelo Teixeira de Melo Ramos
Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha
António José Lopes Nunes de Sousa
Luis Eduardo Brito Freixial de Goes
Fernando Aboudid Camargo

S. Domingos de Rana, 16 de março de 2021

António José Louçã Pargana

O Contabilista Certificado nº 62018

Miguel José Pereira Athayde Marques

______________________________________
João Rodrigues

Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi
José Maria Campos da Silva André

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2020 foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para
emissão em 8 de março de 2021. No entanto, estão ainda sujeitas a aprovação
pela Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da legislação comercial em
vigor em Portugal.
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30. Aprovação das Demonstrações Financeiras
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CERTIFICAÇÕES

Certificações

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria
Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. (a
Entidade), que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2020
(que evidencia um total de 2.373.890.119 euros e um total de capital próprio de 214.950.830 euros,
incluindo um resultado líquido de 124.231.072 euros), a demonstração dos resultados e de outro
rendimento integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos
de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que
incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Brisa – Concessão Rodoviária,
S.A. em 31 de dezembro de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano
findo naquela data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como
adotadas na União Europeia.
Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) e demais
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos
termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.
Matérias relevantes de auditoria
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior
importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram
consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação
da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias.

Matérias relevantes de auditoria

Síntese da abordagem de auditoria

Provisão para reposição de infraestruturas

A provisão para reposição de infraestruturas
destina-se a fazer face às obrigações
contratuais da Entidade em manter ou repor as
infraestruturas diretamente relacionadas com a
Concessão Brisa, nomeadamente a camada de
desgaste dos pavimentos, obras de arte, taludes
e sinalização, tal como referido nas notas 2.9 e
21 das demonstrações financeiras. Em 31 de
dezembro de 2020, a provisão para reposição
de infraestruturas ascende a 252 milhões de
euros.
O cálculo da provisão requer a definição pelo
Conselho de Administração de um conjunto de
estimativas e pressupostos significativos,
assentes em previsões com elevado grau de
julgamento, nomeadamente de volumes de
tráfego, evolução do desgaste do pavimento e
de deterioração de obras de arte e taludes,
número de anos até à próxima intervenção,
custos futuros de reposição e taxa de desconto,
entre outros. Todos estes pressupostos e
estimativas são integrados num complexo
modelo financeiro, aprovado pela Administração
da Entidade, visando estimar o valor das
responsabilidades presentes para fazer face à
reposição de infraestruturas.
Face aos montantes envolvidos e ao nível de
julgamento associado aos vários pressupostos
utilizados no cálculo do valor presente das
responsabilidades para reposição de
infraestruturas, este tema constituiu uma
matéria relevante para efeitos da nossa
auditoria.

Desenvolvemos diversos procedimentos de
auditoria com o objetivo de avaliar a
razoabilidade da provisão para reposição de
infraestruturas, nomeadamente a verificação do
enquadramento da referida provisão no
normativo contabilístico aplicável, em particular
face à IFRIC 12 e à IAS 37.
Efetuámos o entendimento e apreciação dos
processos e procedimentos de controlo interno
adotados pela Entidade no que respeita à
constituição, avaliação e revisão do montante
da provisão para reposição de infraestruturas.
Obtivemos os elementos de suporte ao cálculo
da provisão, aprovado pelo Conselho de
Administração da Entidade, tendo apreciado a
razoabilidade do modelo de mensuração.
Questionámos a Administração quanto à
razoabilidade dos pressupostos e estimativas
utilizadas, nomeadamente quanto aos custos
futuros, tendo por base informação fornecida
por engenheiros com experiência nesta matéria.
Verificámos os cálculos efetuados e a
razoabilidade da taxa de desconto utilizada.
Procedemos, igualmente, à revisão das
divulgações relacionadas com esta provisão,
tendo por base o disposto no normativo
contabilístico aplicável.

Matérias relevantes de auditoria

Síntese da abordagem de auditoria
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As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior
importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram
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O órgão de gestão é responsável pela:
a)
preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada
a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia;
b)

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,
cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria
31 de dezembro de 2020

Brisa – Concessão Rodoviária, S.A.
PwC 2 de 6

117

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal
Receção: Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16, 1050-121 Lisboa, Portugal
Tel: +351 213 599 000, Fax: +351 213 599 999, www.pwc.pt
Matriculada na CRC sob o NIPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria
Brisa – Concessão Rodoviária, S.A.
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,
31
de das
dezembro
de 2020
PwC 3 de 6
cada uma
quais é uma entidade
legal autónoma e independente.

CERTIFICAÇÕES

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal
Receção: Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16, 1050-121 Lisboa, Portugal
Tel: +351 213 599 000, Fax: +351 213 599 999, www.pwc.pt
Matriculada na CRC sob o NIPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485

elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

d)

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

e)
avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.
O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da
informação financeira da Entidade.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um
relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas
não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISAs detetará sempre uma
distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:
a)
identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a
esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do
que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
b)
obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
c)
avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
d)
concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material
relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma
incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas
incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar
a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do
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nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade
descontinue as suas atividades;
e)
avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e os
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
f)
comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização, entre
outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da
auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificada durante a
auditoria;
g)
das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrações
financeiras do ano corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas
matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e
h)
declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos
à independência e comunicamos-lhe todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser
percecionadas como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, quais as medidas
tomadas para eliminar as ameaças ou quais as salvaguardas aplicadas.
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

b)
O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer
fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e
execução da nossa auditoria de acordo com as ISAs mantivemos o ceticismo profissional e
concebemos procedimentos de auditoria para responder à possibilidade de distorção material das
demonstrações financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos
qualquer distorção material nas demonstrações financeiras devido a fraude.
c)
Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório adicional
que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da Entidade em 18 de março de 2021.
d)
Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.º, n.º 8,
do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independência
face à Entidade durante a realização da auditoria.
18 de março de 2021
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

Rui Jorge dos Anjos Duarte, R.O.C.

Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares
Sobre o relatório de gestão
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, alínea e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de
parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras
auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos
incorreções materiais.
Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas,
relatamos ainda o seguinte:
a)
Fomos nomeados/eleitos auditores da Entidade pela primeira vez na assembleia geral de
acionistas realizada em 28 de julho de 2016 para o mandato então em curso a findar em 31 de
dezembro de 2017, mantendo-nos em funções até ao presente período. A nossa última nomeação
ocorreu na assembleia geral de acionistas realizada em 16 de março de 2018 para o mandato
compreendido entre 2018 e 2020.
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c)
criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro;

Relatório Independente de Garantia de Fiabilidade

está isenta de distorções materialmente relevantes.

Qualidade e independência

Exmo. Conselho de Administração

O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada consistiu ainda na realização de procedimentos
com o objetivo de obter um grau de segurança limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação
de sustentabilidade incluída no Relatório Integrado 2020, as diretrizes GRI Standards, para a opção
“De acordo – Essencial”, e os princípios definidos na Norma AA1000AP (2018).

Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, consequentemente,
mantemos um sistema de controlo de qualidade, abrangente que inclui políticas e procedimentos
documentados sobre o cumprimento de requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e
regulamentares aplicáveis.

Para tanto o referido trabalho consistiu em:

Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética (incluindo as Nomas
Internacionais de Independência) emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC).

Fomos contratados pela Administração da Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR” ou “Empresa”)
para a realização de um trabalho de garantia razoável de fiabilidade sobre os indicadores
identificados abaixo na secção “Responsabilidades do auditor” e de garantia limitada de fiabilidade
sobre os indicadores também identificados na referida secção, que integram a informação de
sustentabilidade incluída no Relatório Integrado 2020 (“Relatório”), relativo ao ano findo em 31 de
dezembro de 2020, preparada pela Empresa para efeitos de divulgação do seu desempenho anual
em matéria de sustentabilidade.

(ii)

Responsabilidades do Conselho de Administração

(iii)

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação da informação de
sustentabilidade, identificada abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, incluída no Relatório
Integrado 2020, de acordo com as diretrizes para reporte de Sustentabilidade “Global Reporting
Initiative”, versão GRI Standards, tendo em atenção os princípios da Norma AA1000AP (2018)
emitida pela AccountAbility, relativamente aos princípios de inclusão, relevância, capacidade de
resposta e impacto, e com as instruções e critérios divulgados no Relatório Integrado 2020, bem
como a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita uma adequada
preparação da informação mencionada.
Responsabilidades do auditor
A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia de fiabilidade, profissional e
independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo abaixo.
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de
Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica, (ISAE) 3000
(Revista), emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International
Federation of Accountants e cumprimos as demais normas e orientações técnicas da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas (OROC), as quais exigem que o nosso trabalho seja planeado e
executado com o objetivo de obter:
a) garantia razoável de fiabilidade sobre se a informação de sustentabilidade, identificada no Anexo
“Índice GRI” do Relatório Integrado 2020, relativa ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, como
“Garantia Externa – Razoável”, compreendendo os indicadores GRI Standards relativos a
organização (102-8), envolvimento com stakeholders (102-41), desempenho económico (201-1),
presença no mercado (202-1), práticas de compra (204-1), anticorrupção (205-2), concorrência
desleal (206-1), energia (302-1, 302-3, 302-4 e 302-5), água (303-3, 303-4, 303-5), biodiversidade
(304-1, 304-2, 304-3 e 304-4), emissões (305-1, 305-2 e 305-4), resíduos (306-2), conformidade
ambiental (307-1), emprego (401-1), saúde e segurança no trabalho (403-9), formação e educação
(404-1), diversidade e igualdade de oportunidades (405-1, 405-2); e
b) garantia limitada de fiabilidade sobre se a restante informação de sustentabilidade, identificada no
Anexo “Índice GRI” do Relatório Integrado 2020, relativa ao ano findo em 31 de dezembro de 2020,
como “Garantia Externa – Limitada”,

(i)

(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)

(ix)

Indagar a gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo
como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às
matérias incluídas no relato;
Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social;
Verificar, numa base de amostragem, a eficácia dos sistemas e processos de recolha,
agregação, validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através
de cálculos e validação de dados reportados;
Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha,
agregação, validação e relato de informação de desempenho;
Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada;
Comparar os dados financeiros e económicos incluídos na informação de sustentabilidade com
os auditados pela PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda, no âmbito da revisão
legal das demonstrações financeiras da Empresa do exercício findo em 31 de dezembro de
2020;
Analisar o processo de definição da materialidade dos temas de sustentabilidade, com base no
princípio da materialidade previsto nas diretrizes GRI Standards, de acordo com a metodologia
descrita pela Empresa no Relatório;
Avaliar o nível de adesão aos princípios de inclusão, relevância, capacidade de resposta e
impacto, definidos na Norma AA1000AP (2018), na divulgação da informação de
sustentabilidade, através da análise dos conteúdos do Relatório e da documentação interna da
Empresa;
Verificar que a informação de sustentabilidade incluída no Relatório cumpre com os requisitos
das diretrizes da GRI Standards, na opção “De acordo – Essencial”.

Adicionalmente, realizámos os seguintes procedimentos para efeitos do trabalho de garantia razoável
de fiabilidade:
i)
ii)

Avaliar os riscos e controlos gerais dos sistemas de informação de suporte aos processos de
recursos humanos;
Verificar, mediante a realização de testes de revisão analítica e substantiva, e com base em
critérios de materialidade definidos, a adequada aplicação dos critérios de reporting.

Na realização do trabalho de garantia limitada de fiabilidade, os procedimentos efetuados foram mais
limitados do que seriam num trabalho de garantia razoável de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida
menos segurança do que num trabalho de garantia razoável de fiabilidade.

Com base no trabalho efetuado, é nossa opinião que os indicadores identificados acima na secção
“Responsabilidades do auditor”, incluídos no Anexo “Índice GRI” do Relatório Integrado 2020, relativo
ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, como “Garantia Externa – Razoável”, foram preparados,
em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os requisitos das diretrizes GRI
Standards e com as instruções e critérios divulgados no mesmo.
Conclusão sobre o trabalho de garantia limitada de fiabilidade
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os
indicadores identificados acima na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Anexo “Índice
GRI” do Relatório Integrado 2020, relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, como “Garantia
Externa – Limitada”, não tenham sido preparados, em todos os aspetos materialmente relevantes, de
acordo com os requisitos das diretrizes GRI Standards e com as instruções e critérios divulgados no
mesmo e que a Empresa não tenha aplicado, na informação de sustentabilidade incluída no mesmo
Relatório Integrado 2020, as diretrizes GRI, para a opção “De acordo – Essencial” e os princípios
definidos na Norma AA1000AP (2018).
Restrições de uso
Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da
Empresa, para efeitos de divulgação do desempenho anual em matéria de sustentabilidade no
Relatório Integrado 2020 pelo que não deverá ser utilizado para quaisquer outras finalidades. Não
assumiremos quaisquer responsabilidades perante terceiros, para além da Empresa, pelo nosso
trabalho e pelas conclusões expressas neste relatório, o qual será anexado ao Relatório Integrado
2020 da Empresa.
18 de março de 2021
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da
nossa conclusão.
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