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NATUREZA DO 
RELATÓRIO INTEGRADO

ENQUADRAMENTO

CONTACTOS

A Brisa Concessão Rodoviária, S.A. (BCR) 
disponibiliza, pela primeira vez, um Relatório 
Integrado Semestral, relativo ao exercício de 
2021, 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 reporte 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 

Informações ou esclarecimentos adicionais podem 
ser solicitadas a IR@brisa.pt ou contato@brisa.pt.

de acordo com as disposições das Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), 
conforme adotados na União Europeia e não 
foram sujeitas a Relatório de Auditoria. 
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DECLARAÇÃO 
DE CONFORMIDADE

Nos termos da alínea c) do 
nº 1 do artigo 246º 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 semestrais 
e o relatório integrado semestral 
referentes ao primeiro semestre 
de 2021, 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 f ielmente as 
informações exigidas.

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

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 teve início em 1972, 
data da fundação da Brisa Auto-Estradas de 
Portugal (BAE). 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.

Características da Concessão
A rede concessionada à BCR é constituída por 12 
autoestradas em Portugal, estando praticamente 
toda construída. Tem atualmente em exploração 
direta 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 dependerá 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 de outubro). Parte 
das receitas desse aumento (8,5%) reverte a favor 
do Estado.

 SOBRE 
A BCR1.1
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Autoestradas

A2 - Auto-estrada do Sul

A6 - Auto-estrada Marateca – Elvas

A13 - Auto-estrada Almeirim – Marateca

A4 - Auto-estrada Porto – Amarante

A10 - Auto-estrada Bucelas - Carregado - IC3 

A1 - Auto-estrada do Norte

A3 - Auto-estrada Porto – Valença

A9 - Circular Regional Externa de Lisboa

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

A5 - Auto-estrada da Costa do Estoril

A12 - Auto-estrada Setúbal – Montijo

Sem 
portagem

17,4

8,1

9,6

19,1

0,0

11,5

0,0

4,3

3,0

0,0

13,1

86,1 1 100,2

Total

296,5

25,0

234,8

157,9

39,8

112,8

34,4

29,1

51,3

78,7

39,9

793,3

2x2 vias

156,2

2,3

202,8

157,9

7,4

91,6

0,0

5,2

51,3

78,7

39,9

15,7

2x4 vias

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

Extensão em km

Com 
portagem

279,1

16,9

225,2

138,8

39,8

101,3

34,4

24,8

48,3

78,7

26,8

1 014,1

2x1 vias

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

5,6

2x3 vias

131,7

22,7

32,0

0,0

32,4

12,8

34,4

19,6

0,0

0,0

0,0

285,6

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). Esta estrutura 
é transversal a todos os credores seniores da 
empresa 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 
disposições (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 desses 
mesmos rácios e da manutenção da notação de 
rating em investment grade por duas agências 
de Rating;

  Penhor sobre as ações detidas pela BCR SGPS, 
S.A. no capital social da BCR e sobre os saldos 
das contas bancárias da BCR a favor dos 
financiadores;

  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;

  Proibição de desenvolvimento de novos negócios 
para além dos decorrentes do Contrato de 
Concessão.

Modelo de subcontratação 
de serviços
Tal como previsto na sua estrutura contratual, 
a BCR mantém 5 contratos de serviço de 
longo prazo com empresas 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.
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Negócio Inovação AmbientePessoas Comunidade

€231,9M
Proveitos 

Operacionais

efr
BCR tem a certificação 

de empresa 
familiarmente 
responsável

27
Carregadores elétricos 
em Áreas de Serviço2

5
Projetos C-ITS, com 

Financiamento 
Europeu1

44 GJ/km 
operado

Intensidade 
Energética

62% 
Resíduos 

Valorizados

1 823
Colaboradores 

e outros 
trabalhadores diretos 

e indiretos

6,4 minutos
Tempo médio 
de resposta a 

incidências na rede 
concessionada3

€1,14M
Financiamento à 

inovação recebido nos 
últimos 2 anos

12 tCO2eq/€M
Intensidade Emissões 

GEE (Âmbitos 1 e 2)

€167,1M
EBITDA

Rating BCR
‘Baa2’ Moody’s

‘A-‘ Fitch

38% Mulheres
Colaboradores e 

outros trabalhadores 
diretos e indiretos

4,4 milhões 
Km patrulhados pelas 

carrinhas de assistência 
rodoviária durante o 1º 

semestre de 2021

3
Colaborações com 

grupos de investigação 
das Universidades de 

Aveiro, Coimbra e Lisboa

23 m3/km 
operado

Quantidade de água 
captada

€1 712M
Dívida 
Líquida

1 124km
Concessionados 

à BCR

Valores reportados a 30 de junho de 2021 
1 C-ITS Cooperative Transport Systems
2 Carregadores disponíveis a 28 de julho de 2021
3  Tempo médio entre a chegada da solicitação do cliente ao CCO e a chegada do meio de assistência rodoviária ao local da incidência

PRINCIPAIS 
INDICADORES1.2
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Estrutura acionista da BCR
As ações da BCR são detidas, na sua totalidade, pela sociedade Brisa Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. 
(BCR SGPS), na qual a Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. (BAE) detém uma participação de 70%, 
sendo os restantes 30% detidos pela sociedade Global Roads Investimentos, SGPS, Lda (Global Roads).

Brisa Concessão 
Rodoviária, 
SGPS, S.A.

Brisa Concessão 
Rodoviária, S.A.

Brisa 
Auto-Estradas 

de Portugal, S.A.

70% 30%

100%

Global Roads 
Investimentos, 

SGPS, Lda
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Fevereiro
  Apresentação dos Resultados Anuais de 2020
  Conclusão da Estabilização do Aterro ao km 13+800 (N/S) no Sublanço Almada-Fogueteiro (A2) 

e da Estabilização do Aterro ao km 1+850, do Sublanço Estádio Nacional (A5/A9)-Queluz (A9)
  Início das obras da zona de comércio de conveniência e serviços da  Área de Serviço de Oeiras (A5)

Março 
  Conclusão da Estabilização dos Taludes do km 5+950 (E/O), Ramo A e A+B e Jamor do Nó do 

Estádio Nacional, no Sublanço Linda-a-Velha-Estádio Nacional (A5), da Reabilitação do Talude 
de Emboquilhamento do Túnel de Carenque, no Sublanço Queluz-Radial da Pontinha (A9) 
e da Reabilitação e Reforço das PHs (Passagem Hidráulica) 30.3, 30.4 e 30.5, no Sublanço Radial 
da Pontinha-Radial de Odivelas (A9)

  Divulgação do 1º Relatório Integrado referente ao exercício de 2020
  Contratação de uma linha de crédito com garantia de subscrição, no montante de €50M, com 

maturidade de 3 anos
  Contratação de um Programa de Papel Comercial, no montante de €150M e maturidade de 3 

anos

 DESTAQUES 
E EVENTOS DO SEMESTRE1.3

Abril 
  Reembolso do empréstimo obrigacionista ‘Bond abril 2021’ (€300M, cupão de 3,875%) 
  Eleição em Assembleia Geral dos Órgão Sociais, para o triénio 2021-2023 
  Distribuição de €124,2M ao acionista BCR SGPS, S.A.
  Conclusão da Estabilização do Talude de Escavação, ao km 127+310 (N/S), no Sublanço Fátima-

Leiria (A1) e das Obras de Estabilização do Talude de Escavação ao km 13+600 (O/E), no 
Sublanço Ermesinde-Valongo (A4)

  Inauguração do primeiro posto de carregamento elétrico Via Verde Electric, na rede BCR, na 
área de serviço de Almodôvar, na A2, resultado da parceria entre a Brisa, Cepsa e Ionity

  Lançamento do serviço de carregamento elétrico Via Verde Electric, na área de serviço de 
Santarém, sentido N/S, na A1, resultado da parceria entre a Brisa, EDP e BP

  Contratação de um Programa de Papel Comercial, no montante de €100M e maturidade de  
3 anos

  Contratação de um Programa de Papel Comercial, no montante de €50M e maturidade de  
3 anos

  Manutenção do rating da BCR pela Moody’s em ‘Baa2’ com Perspetiva ‘Estável’
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Maio 
  Contratação de uma linha de crédito, com garantia de subscrição, no montante de €50M 

e maturidade de 3 anos

Junho
  Lançamento do serviço de carregamento elétrico Via Verde Electric, na área de serviço de 

Barcelos, sentido N/S, na A3, resultado da parceria entre a Brisa, Cepsa e Ionity
  Lançamento do serviço de carregamento elétrico Via Verde Electric, na área de serviço de 

Estremoz, na A6, resultado da parceria entre a Brisa, Cepsa e Ionity
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Valores e Missão 

A BCR assume-se como 
parceira para a mobilidade 
segura e eficiente em 
Portugal, através da 
operação eficiente da rede de 
autoestradas que cobre os 
principais eixos rodoviários 
do país, assegurando um 
alto desempenho e o acesso 
a serviços rodoviários e de 
mobilidade avançados. 

Tem uma cultura assente nos valores da 
Ética, Excelência, Inovação e Pessoas, estando 
fortemente vocacionada para a gestão eficiente 
de infraestruturas rodoviárias. Adicionalmente 
promove 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.

Valores em que se baseia 
a cultura da BCR
Ética | Excelência | Inovação | Pessoas

Missão da BCR
Proporcionar mobilidade eficiente e segura para 
as pessoas

 ENQUADRAMENTO 
ESTRATÉGICO1.4
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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.

Os ODS prioritários da Brisa Concessão Rodoviária

Objetivo 3 
Saúde e bem-estar
Para 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 renovou o 
seu compromisso com a meta 3.6 de redução para metade 
do número de mortos e feridos graves devido a acidentes 
rodoviários, até 2030 face a 2020. Para atingir esta meta 
específica, a BCR irá manter um ritmo de investimento 
semelhante ao da década anterior, na conservação e 
manutenção da sua rede, e também na implementação 
de elevados padrões de assistência e gestão de tráfego.

Objetivo 17
Parcerias para os Objetivos 

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.

Objetivo 7 
Energia limpa e acessível
No primeiro semestre de 2021, a 
BCR progrediu na execução do seu 
Plano de Racionalização do Consumo 
de Energia, com o arranque da 
substituição da iluminação da sua 
rede de autoestradas por tecnologia 
LED. Este é um passo importante na 
Transição Energética das Operações 
da BCR.

Objetivo 8
Trabalho digno e crescimento económico
A conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar é 
uma prioridade na gestão de recursos humanos da BCR e dos 
colaboradores dos seus prestadores de serviços, juntamente 
com a higiene, segurança e saúde no trabalho, designadamente 
com vista à redução da sinistralidade laboral.

Objetivo 9
Indústria, Inovação e Infraestruturas
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 BCR 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 2021, 
iniciou a implementação da rede de carregamentos elétricos 
rápidos e ultrarrápidos em Áreas de Serviço, como fator de 
descarbonização do tráfego nas suas autoestradas.

Objetivo 12
Produção e Consumo Sustentáveis

Em conjunto com os seus prestadores de serviços de operação 
e manutenção, 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.

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 descarbonização do transporte 
rodoviário. No segundo semestre deste ano 
será iniciado o processo de análise de riscos 
climáticos (físicos e de transição).

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.
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Análise de Materialidade
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 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.

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.
No segundo semestre de 2021, será feito um mapeamento de stakeholders e uma análise de materialidade 
específicos para a BCR, com o objetivo de melhorar a qualidade e fiabilidade do reporte integrado da 
empresa.

Temas com materialidade elevada e média
Em 2021, os temas materiais que fundamentam a definição das áreas estratégicas de atuação de 
iniciativas de sustentabilidade continuam a ser:

DESEMPENHO 
ECONÓMICO

EFICIÊNCIA 
DO SERVIÇO

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 
DE SUSTENTABILIDADE

SATISFAÇÃO 
DOS CLIENTES

ESTRATÉGIA 
E AÇÃO AMBIENTAL

TRANSPARÊNCIA DE 
PRÁTICAS DE GESTÃO

INOVAÇÃO EM 
PRODUTOS E SERVIÇOS

RELACIONAMENTO COM 
AS PARTES INTERESSADAS

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL 
E PRÁTICAS LABORAIS

GESTÃO 
DE RISCO
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Diálogo com as 
Partes Interessadas

Descrição das partes interessadas
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 identif icadas com base nos impactos 
recíprocos entre estas e a empresa.

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
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Temas MateriaisResposta

ESTADO

Formas de Auscultação
Gestão ativa de acompanhamento 
das obrigações contratuais
Contacto permanente

Expectativas
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

Partes interessadas da BCR

Temas MateriaisResposta

REGULADOR*

Formas de Auscultação

Gestão ativa do Contrato de 
Concessão
Reuniões, formais e informais

Expectativas

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

* Instituto da 
Mobilidade e dos 
Transportes 
(IMT, I.P.)
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COLABORADORES

Temas MateriaisResposta

Formas de Auscultação

Portal do Colaborador e Portal da 
Qualidade e Ambiente
Cana l  de  Comun icação  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

Expectativas

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 prof issional 
e práticas laborais
Conciliação entre trabalho e vida 
familiar e pessoal
Transparência de Práticas de Gestão
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Temas MateriaisResposta

Formas de Auscultação

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

Expectativas

Cumprimento dos contratos 
e protocolos em vigor
C r i a çã o  d e  o p o r t u n i d a d e s 
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

PARCEIROS 
SOCIAIS

Temas MateriaisResposta

Formas de Auscultação

Site BCR, e-mail e telefone

Expectativas

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 invest idores 
(Roadshows)
Cumprimento do RGPD
Políticas de Privacidade

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

(ACIONISTA E 
FINANCIADORES)
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Temas MateriaisResposta

Formas de Auscultação

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

Expectativas

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

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

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

Temas MateriaisResposta

Formas de Auscultação

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

Expectativas

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

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

20

Temas MateriaisResposta

Formas de Auscultação

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

Transparência e qualidade da 
informação

Transparência e qualidade da 
informação

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

OPINIÃO 
PÚBLICA
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PARCEIROS DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

PARCEIROS DE 
SERVIÇO AO CLIENTE

Modelo de Negócio

Abordagem da BCR: Infraestrutura para a Mobilidade Sustentável
O modelo de negócio da BCR é focado na gestão e manutenção eficientes da rede de autoestradas que 
lhe está concessionada, garantindo aos seus clientes e demais stakeholders serviços de mobilidade 
inovadores, elevados níveis de segurança e de conforto e um crescimento consistente e sustentável 
do negócio, em conjunto com os seus vários parceiros.

GESTÃO DE REDE 
DE AUTOESTRADAS

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

Otimização do bem estar de todos os 
stakeholders envolvidos

Gestão operacional e financeira prudente, 
disciplinada e eficiente

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

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)

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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Pilares Estratégicos
A BCR posiciona-se como uma referência na gestão de infraestruturas rodoviárias com foco no cliente, 
na digitalização, na eficiência e na sustentabilidade. 

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

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

Área de foco: 
Diversificação 
e sofisticação da 
oferta ao cliente

Ex: Novas lojas Colibri

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

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

Área de foco: 
Digitalização da 
infraestrutura 
e gestão de ativos

Ex: Sistema de Gestão 
de Ativos

GESTÃO CENTRADA 
NO UTILIZADOR 

DA INFRAESTRUTURA

OTIMIZAÇÃO 
DA COMPONENTE 

FINANCEIRA

MODERNIZAÇÃO 
E OTIMIZAÇÃO 

DOS ATIVOS

Gestão financeira 
prudente, disciplinada 
e eficiente

Gestão eficiente das 
necessidades de 
refinanciamento e de 
investimento

Área de foco: 
Financiamento e perfil 
de dívida equilibrado 
e sustentável

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

PRIORIZAÇÃO DA AGENDA DE SUSTENTABILIDADE

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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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.

Gestão financeira prudente, eficiente e sustentável.

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.

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. 

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.

Colaboradores realizados e identificados com os valores da empresa, 
como fator crítico de criação de valor.

Foco alargado gradualmente à cadeia de fornecedores.

PESSOAS

NEGÓCIO

COMUNIDADE

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

Promoção de diversas iniciativas, procurando soluções de mobilidade 
integrada.INOVAÇÃO

AMBIENTE



A BCR
24

 GESTÃO 
DE RISCO1.5

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.  

A Administração da BCR é responsável pela aprovação e monitorização da Política de ERM, assegurando 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”, em linha com as melhores práticas. A Gestão de Risco tem como objetivo garantir o crescimento 
sustentado dos negócios salvaguardando o valor da Concessão, através da adoção das melhores práticas e da 
capitalização do conhecimento interno, contribuindo para atingir os objetivos estratégicos definidos. 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. 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 fatores de risco, minimizando o seu impacto 
e a probabilidade de ocorrência, 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:
• Causas

• Consequências
• Controlos

AVALIAÇÃO:

• Risco Inerente
• Risco Residual

IDENTIFICAÇÃO 
DE RISCOS

REPORTE

TRATAMENTO
AO RISCO:
• Aceitar
• Evitar
• Reduzir

• Partilhar

MONITORIZAÇÃO 

CO
M

UNICAÇÃO 
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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. 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 
sustentável - adquirem especial relevância no 
suporte à gestão, numa perspetiva estratégica 
de desenvolvimento sustentado. Os riscos a que 
a BCR se encontra exposta dividem-se em quatro 
categorias:

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

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

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

ESTRATÉGICOS

OPERACIONAIS

COMPLIANCE

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

FINANCEIROS
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Seguidamente apresentam-se, pelas categorias acima descritas, alguns dos principais riscos identificados 
e avaliados em 2020 e durante o 1º semestre de 2021. 

Tráfego

Pandemia

Evolução tecnológica

Reputacional

Alterações Climáticas

Relacionamento com partes 
interessadas

Conservação e Manutenção 
da Infraestrutura

Taxa de juro (custo do 
financiamento)

Concorrência

Regulatório

Segurança de Sistemas 
e de Informação

Contraparte

Refinanciamento

Operacionais FinanceirosComplianceEstratégicos

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

Riscos Estratégicos

Riscos Tratamento / Resposta ao risco

Evolução 
tecnológica

Pandemia

Alterações 
Climáticas

Tráfego

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)

Orçamento de tráfego com base 
em estudos macroeconómicos de 
entidades externas

Elaboração de cenários/análises de 
sensibilidade

Planeamento das intervenções/
manutenção da rede viária

Monitorização periódica do Tráfego 
Médio Diário (TMD)

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)

Elaboração e execução de planos de 
contingência

Colaboração com as autoridades 
e o concedente na gestão da 
pandemia e das medidas adotadas

Flexibilização do teletrabalho e gestão 
de equipas/recursos em espelho

Riscos Compliance

Riscos Tratamento / Resposta ao risco

Fiscal

Regulatório

Assessoria fiscal e utilização de 
consultores fiscais especializados

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

Evolução das tendências de regulação 
nacionais e internacionais

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

Riscos Operacionais

Riscos Tratamento / Resposta ao risco

Segurança 
de Sistemas 
e de Informação

Conservação 
e Manutenção 
da Infraestrutura

Política de Segurança de informação

Monitorização de tráfego, 
comportamentos e acessos

Encriptação/classificação de 
informação

Backups e Testes de Penetração

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

Sistemas de Gestão de Ativos

Cumprimento do Plano de Controlo 
de Qualidade (PCQ)
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Riscos Financeiros

Riscos Tratamento / Resposta ao risco

Refinanciamento

Contraparte

Taxas de juro

Aplicações financeiras:

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

Clientes:

Controlo da conta corrente de clientes 
e reclamação de dívidas 

Registo de imparidades para dívidas 
superiores a um ano

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

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

Acompanhamento dos mercados 
financeiros e da evolução das taxas 
de juro

Adequação do mix taxa fixa/taxa 
variável

Execução de análises de sensibilidade

Contratação de instrumentos 
financeiros de gestão de risco de taxa 
de juro
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No dia 23 de abril de 2021 foram eleitos em Assembleia Geral, para o triénio 2021-2023, os seguintes 
órgãos sociais:

 ÓRGÃOS 
SOCIAIS2.1

António de Magalhães 
Pires de Lima 
Presidente 

Fernando 
Aboudib Camargo   

Vogal 

Luís Eduardo Brito 
Freixial de Goes  
Vogal

António José 
Louçã Pargana
Vogal 

Marta Brugnini 
de Sousa Uva Martinha 
Vogal 

António José Lopes 
Nunes de Sousa  
Vogal 

Conselho de Administração

Daniel Alexandre 
Miguel Amaral  
Vogal 

Eduardo António 
da Costa Ramos 
Vogal 

Manuel Rebelo 
Teixeira Melo Ramos 
Administrador Delegado 

Miguel José Pereira 
Athayde Marques *  
Vogal 

Maria de Fátima Henriques 
da Silva Barros Bertoldi *
Vogal 

José Maria Campos 
da Silva André * 
Vogal 

* Administradores Independentes
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Mesa da Assembleia Geral                                             

Conselho Fiscal

Revisor Oficial de Contas Externo

Tomás Vaz Pinto 

Secretário 

Helena Abecassis do Amaral Neto  

Vogal 

Tiago Vaz Pinto Cyrne de Castro  

Vogal 

Carlos José Figueiredo Rodrigues 
ROC nº1737

Suplente 

Rui Jorge dos Anjos Duarte 
ROC nº 1532

Diogo da Gama Lobo Salema da Costa  

Vogal suplente 

Pricewaterhousecoopers & Associados, 
SROC Lda. 
representada por:

Francisco de Sousa da Câmara   

Presidente da Mesa 

Sílvia Olavo Cortês Marques de Carvalho    

Presidente 

Em reunião realizada a 18 de maio de 2021, 
o Conselho de Administração designou como 
Administrador Delegado o vogal Manuel Rebelo 
Teixeira Melo Ramos.

Nessa mesma reunião, o Conselho de 
Administração designou Tiago Severim de Melo 
Alves dos Santos como Secretário da Sociedade 
e Sofia Gullander Metelo de Nápoles Carvalho 
como Secretária Suplente.
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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. 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.

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

Requisitos Especiais dos 
Administradores Independentes
Sucintamente, o suprarreferido 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 benef iciários de vantagens 
particulares da própria sociedade; 

 (b) Não aplicável;

  (c) Se jam 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; 

 GOVERNO 
SOCIETÁRIO2.2
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  (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 Assembleia Geral 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.

(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; 
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  (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.

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.

Órgão de Fiscalização
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.
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O tráfego na rede BCR 
aumentou 8,4% no 
1º semestre de 2021, com
a recuperação no 
2º trimestre a mais do que 
compensar a queda que 
se verificou durante 
o 1º trimestre do ano. No 
entanto, o tráfego ainda está 
26,1% abaixo do registado no 
1º semestre de 2019. 

Evolução do Tráfego 
na Rede BCR
O início de 2021 ficou marcado por um novo 
"Estado de Emergência" em Portugal devido aos 
efeitos negativos da pandemia do COVID-19, o que 
voltou a condicionar a circulação de pessoas e o 
livre exercício de atividades económicas. Contudo, 
nos últimos meses do 1º semestre e apesar da 
permanência de algumas medidas restritivas 
impostas pelo Governo, tem-se observado 
um gradual desconfinamento à medida que 
o processo de vacinação vai avançando, o que 

tem impactado de forma positiva a economia 
e consequentemente o tráfego nas infraestruturas 
rodoviárias concessionadas à BCR.

O Tráfego Médio Diário (TMD) durante o 1º 
semestre de 2021 registou uma variação 
positiva de 9,0% face ao período homólogo, 
a que correspondeu um volume de tráfego de 14 
663 veículos/dia.

NEGÓCIO3.1

20201º Sem. 2020: 13 452
1º Sem. 2021: 14 663 2021

22 060

14 923

10 856
11 077

16 049

18 210

1T 2T 3T 4T

Evolução do TMD trimestral 
(Tráfego Médio Diário)
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Breakdown do Tráfego 
(Acumulado; v.km)

Tráfego Médio Diário 
por autoestrada

-0,1%

8,5% 8,4%

Crescimento
Orgânico

Calendário e Outros
Efeitos

Total 
(v. km)

A circulação (v.km) apresentou um crescimento 
de 8,4%, suportada pela boa dinâmica de 
recuperação do crescimento orgânico. Apesar 
desta recuperação, a perda do TMD face ao 1º 
semestre de 2019 é ainda de 26,1%.

Entre janeiro e abril o Governo português declarou 
‘Estado de Emergência’, devido à pandemia 
da COVID-19, o que originou um 2º lockdown 
em Portugal. Esta restrição à mobilidade das 
pessoas afetou negativamente o tráfego da 
BCR, principalmente durante o 1º trimestre do 
ano. A comparação com o trimestre homólogo 
foi ainda negativamente afetada pelo efeito de 
base, uma vez que os primeiros meses de 2020 
foram positivos, tendência que se prolongou até 
meio de março do ano passado (mês em que os 
efeitos da pandemia se começaram a sentir em 
Portugal). 

Nos meses seguintes (2º trimestre de 2021), 
as medidas restritivas para conter a pandemia 
foram sendo progressivamente levantadas, 
o que originou uma recuperação consistente 
nos níveis de tráfego, apesar do país estar ainda 
em ‘Estado de Calamidade’. A comparação com 
o trimestre homólogo foi beneficiada pelo facto 
do 1º lockdown imposto em Portugal ter vigorado 
entre meio de março e maio de 2020.

Crescimento da Circulação 
(YoY; v.km)

67,7%

-31,7% 8,4%

1T21 2T21 1S21

Todas as autoestradas da concessão registaram 
aumentos de procura. De notar que as 
autoestradas suburbanas são as que estão 
a recuperar mais lentamente, nomeadamente 
a A9 (+1,2%) e a A12 (+4,4%). A autoestrada que 
registou um maior aumento do TMD face ao 
período homólogo foi a A13 (+23,5%).

A1

A5

A12

A2

A6

A13

A3

A9

A14

A4

A10

BCR

8,5% 24 042

11,8% 10 894

9,1% 14 962

9,4% 24 812

6,6% 52 341

10,9% 3 905

1,2% 16 161

11,5% 5 932

4,4% 15 754

23,5% 3 450

7,5% 4 164

9,0% 14 663

TMDYoY%
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Crescimento 
Pesados / Ligeiros  

(1ºsem. 2021;TMD)

Demonstração de Resultados

A análise do tráfego por tipo de veículo também 
mostra uma evolução positiva, com um crescimento 
superior dos veículos pesados (13,4%) face ao 
crescimento dos veículos ligeiros (8,6%).

No 1º semestre de 2021, os proveitos operacionais 
totalizaram €231,9M, o que representa um 
aumento de 8,9% face ao período homólogo de 
2020, mas um decréscimo de 22,5% face aos 
€299,1M registados no mesmo período de 2019. 
  As receitas de portagem atingiram os €219,2M 

(aumento de 9,1% face ao 1º semestre de 2020), 
suportadas pela já referida recuperação do 
tráfego. 

  As receitas relacionadas com as áreas de serviço 
atingiram os €9,9M (+5,8% face ao período 
homólogo).

13,4%
8,6%

Estrutura 
de Tráfego 

8,3%91,7%

Proveitos Operacionais

64,8

-25,1

67,4

22,6

167,1

74,7

99,7

52,0

-1,3%

-12,9%

-1,8%

46,4%

13,4%

49,4%

26,6%

50,8%

231,9 8,9%

1S21 Var. (%)€M

65,6

-28,8

68,6

15,5

147,3

50,0

78,7

34,5

212,9

1S20

Custos Operacionais

Resultado Financeiro

Amortizações e Provisões

Imposto

EBITDA

Resultado antes de imposto

EBIT

Resultado Líquido

Os custos operacionais, atingiram os €64,8M no 
1º semestre de 2021, representando uma redução 
de 1,3% face ao mesmo período do ano anterior.
  A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, 

que traduz essencialmente os custos de 
subcontratação dos serviços de Operação 
e Manutenção da rede de autoestradas 
concessionadas e os custos de cobrança 
eletrónica de portagens, registou um decréscimo 
de 0,4% face ao período homólogo, totalizando 
€63,9M. 

  A 30 de junho de 2021, a BCR tinha 9 
colaboradores, representando Custos com 
pessoal de €0,6M.

  A rubrica de Amortizações, Depreciações, 
Ajustamentos e Provisões, l íquida de 
reversões, ascendeu a €67,4M (-1,8% face ao 
período homólogo). De referir que o cálculo da 
amortização dos ativos relativos ao direito de 
concessão da BCR é baseado na evolução do 
tráfego. 

 
O Resultado Operacional (EBITDA) no final 
do 1º semestre de 2021 foi de €167,1M, o que 
representa um aumento de 13,4% ou de €19,8M 
face ao mesmo período do ano anterior, mas 
apresentando ainda um decréscimo de 28,1% 
face aos €232,4M registados no 1º semestre de 
2019. O aumento registado ao nível dos proveitos 
operacionais, em conjunto com a diminuição 
registada nas rúbricas de custos, originou uma 
evolução positiva da margem EBITDA para 72,1% 
(face aos 69,2% verificados no período homólogo).

O EBIT foi de €99,7M, o que representa um 
aumento de 26,6% face ao período homólogo.

O Resultado Financeiro da BCR registou um 
valor negativo de €25,1M, o que representa 
uma melhoria de €3,7M em relação ao período 
homólogo.
  Os Custos Financeiros registaram uma evolução 

positiva, tendo diminuído 12,9% face ao período 
homólogo. Esta redução é essencialmente 
explicada pelo decréscimo nos juros pagos, 
refletindo não só as menores taxas de juro 
obtidas no refinanciamento do empréstimo 
obrigacionista de €300M (cupão de 3,875%, 
reembolsado em abril de 2021), mas também 
um menor nível de dívida bruta face ao final do 
1º semestre de 2020.
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O Resultado Líquido foi de €52,0M, considerando 
um Resultado Antes de Impostos de €74,7M 
deduzido de €22,6M de Imposto sobre 
o Rendimento. O Resultado Líquido aumentou 
50,8% face ao mesmo período do ano anterior, 
tendo, no entanto, diminuído 37,5% face ao 1º 
semestre de 2019.

Investimento (CAPEX) e Geração 
de Caixa (EBITDA-CAPEX)
Durante o 1º semestre de 2021 a BCR investiu 
€11,9M, representando uma queda de 48,8% 
face ao período homólogo. Este investimento 
esteve maioritariamente afeto a obras de 
alargamento e de reposição de pavimentos, 
mas inclui também €4,2M referente a grandes 
reparações de pavimentos, obras de arte e taludes 
(que são tratados contabilisticamente como 
provisão, ao abrigo do IFRIC 12), em especial com 
i) repavimentação na A1, ii) reabilitação de viadutos 
na A2 e A3 e iii) estabilização de taludes na A1, 
A2, A4, A5 e A9. Cerca de €3,0M foram atribuídos 
a alargamentos na A4 no sublanço Águas Santas/
Ermesinde(A4/A3).

Tendo em consideração os trabalhos já planeados 
é expectável que o valor do Investimento acelere 
ao longo do 2º semestre de 2021.

O indicador de geração de caixa (EBITDA-CAPEX) 
atingiu o montante de €155,2M.

Demonstração 
da Posição Financeira
No final de junho de 2021, o Ativo da BCR era de 
€2 273,3M, constituído essencialmente pelo ativo 
intangível respeitante ao direito de concessão da 
rede de autoestradas. O Passivo registou uma 
diminuição de €28,5M face a dezembro de 2020 
(para €2 130,4M), para a qual contribuiu a redução 
em €31M da dívida bruta contabilística. O Capital 
Próprio diminuiu €72,1M (para €142,9M), tendo 
para esta variação contribuído a distribuição 
efetuada ao acionista BCR SGPS, S.A., no montante 
total de €124,2M, parcialmente compensada pelo 
Resultado Líquido do 1º semestre de 2021.

3,0

4,2

4,7

167,1

11,9

155,2

-31,2%

-70,8%

4,0%

13,4%

-48,8%

25,0%

1S21 Var. (%)€M

4,4

14,3

4,5

147,3

23,2

124,1

1S20

Alargamentos

Grandes Reparações

Outros 
(equipmento, supervisão, etc)

EBITDA

CAPEX

EBITDA-CAPEX

1 498,5

2 046,0

83,0

99,9

44,5

2 145,9

127,4

265,4

366,5

2 273,3

142,9

2 130,4

4,3%

-2,1%

-44,5%

4,1%

16,0%

-1,8%

-32,1%

-25,9%

0,8%

-4,2%

-33,5%

-1,3%

1S21 Var. (%)€M

1 437,2

2 090,2

149,4

96,0

38,4

2 186,2

187,7

358,3

363,5

2 373,9

215,0

2 158,9

2020

Empréstimos M/Longo-prazo

Intangíveis

Caixa e Equivalentes

Outros

Outros

Não-Corrente

Corrente

Empréstimos a Curto-prazo

Outros

Ativo

Capital Próprio

Passivo
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Perfil da Dívida e Posição de Liquidez
A 30 de junho de 2021 a dívida bruta da BCR era de €1 795M (ótica nominal), tendo sido amortizados 
durante o semestre €19,5M referentes ao empréstimo do BEI e €300M referentes ao empréstimo 
obrigacionista ‘Bond abril 2021’. No mesmo período, a BCR emitiu €200M de dívida de médio e longo prazo 
e, adicionalmente, colocou diversas emissões de Papel Comercial junto de investidores institucionais, 
através de programas sem garantia de subscrição (no final do 1º semestre de 2021 encontravam-se 
emitidos €105M ao abrigo destes programas).

A BCR dispõe de fundos e instrumentos que lhe garantem uma sólida posição de liquidez e um baixo 
risco de refinanciamento, nomeadamente: 

  Posição de caixa de €83,0M em junho de 2021 (dos quais cerca de €73,7M estavam em contas de 
reserva, para investimento e serviço de dívida);

  €250M em linhas de crédito com garantia de subscrição, não utilizados, repartidos por 5 bancos. 
Durante o 1º semestre de 2021 uma linha de crédito no montante de €50M atingiu a sua maturidade, 
tendo sido contratadas duas novas linhas com garantia de subscrição, num montante de €50M cada 
(montante total de €100M); 

  Contratação de 3 programas para emissão de papel comercial junto de investidores institucionais, 
num montante total de €300M, ao abrigo dos quais se encontravam emitidos os já referidos €105M 
à data de 30 de junho de 2021;

  Forte geração de cash-flow1, apesar do impacto negativo da pandemia do COVID-19 (€217M em 2020 
e €72M durante o 1º semestre de 2021;

  Perfil de amortização de dívida pouco concentrado, sem reembolsos significativos até 2023. Maior 
valor de reembolso anual é inferior a €340M.

1  Medido como cash-flow operacional deduzido 
de investimento (CAPEX) e custos financeiros

JunhoJunho

Dívida ContabilísticaDívida Nominal

Δ face a dez/2020 (€M/%)Δ face a dez/2020 (€M/%)€M

-31

-66

35

-317

-18

304

-14

-66

52

-300

-19

305

-1,8%

-44,5%

2,1%

-22,4%

-4,9%

-

-0,8%

-44,5%

3,1%

-21,1%

-5,0%

-

1 764

83

1 681

1 101

359

304

1 795

83

1 712

1 120

370

305

Dívida Bruta

Caixa e Equivalentes

Dívida Líquida

Obrigações

BEI

Outros Financiamentos
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2S21

124

2023

339

2025

339

2027

339

2029

39

20312022

159

2024

174

2026

104

2028

39

2030

39

2032

100

Perfil de Amortização da Dívida

Dív. CP Outra Dív. MLP Obrigações BEI

Cerca de 62% da dívida estava sujeita ao regime 
de taxa de juro fixa e cerca de 38% ao regime de 
taxa de juro variável. O custo médio ponderado 
da dívida durante o 1º semestre (incluindo o efeito 
dos instrumentos derivados) foi de 1,8%, o que 
representa uma diminuição de cerca de 0,3 p.p. 
face ao custo médio verificado durante o período 
homólogo.

Covenants
A BCR mantém uma gestão financeira prudente. 
Os quatro covenants sob a forma de rácios 
financeiros a que a empresa está sujeita ao abrigo 
do Common Terms Agreement (CTA) encontram-se, 
à data de 30 de junho de 2021, significativamente 
dentro dos limites estabelecidos. O rácio Net Debt/
EBITDA situou-se nos 4,42x, ou seja, 0,58x abaixo 
do limite máximo de 5,0x definido para o respetivo 
nível de trigger event. O rácio Historic ICR era, a 30 
de junho de 2021, de 7,53x, muito acima do limite 
mínimo de 2,25x definido para o respetivo nível 
de trigger event.

Rating

Tanto a Fitch Ratings como a Moody’s mantiveram 
inalterada a notação de rating da BCR ao longo 
do 1º semestre de 2021.

A-

Baa2

Estável

Estável

Rating BCR Outlook BCR

Fitch

Moody’s
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PESSOAS3.2
As pessoas são o fator 
distintivo da Brisa e os seus 
valores, competências 
e mobilização são alicerces 
fundamentais para 
a concretização da estratégia 
da empresa. 

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.

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 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 Brisa Gestão de 
Infraestruturas e Brisa Operação e Manutenção 
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.

A BCR, em conjunto com as restantes empresas 
do Grupo Brisa que se dedicam à gestão de 
autoestradas iniciou, no 1º semestre de 2021, 
a certificação do seu sistema de segurança 
e saúde no trabalho pela norma ISO 45001.
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Esta certificação visa aperfeiçoar os procedimentos 
de segurança já existentes, instituir um modelo de 
melhoria contínua e garantir que o sistema cobre 
todas as áreas necessárias. Após o diagnóstico já 
efetuado, um dos principais focos de atenção será 
o aperfeiçoamento dos sistemas de segurança 
de entidades externas contratadas para intervir 
na infraestrutura da BCR, influenciando toda 
a cadeia de valor dos fornecedores.

2021 continua a ser ainda, um ano marcado 
pela pandemia do COVID-19. No entanto, toda a 
operacionalização da oferta das autoestradas BCR 
aos seus clientes foi assegurada, sem quebras, 
por todas as equipas de operação e manutenção.
Com base nos procedimentos de segurança 
e prevenção do contágio com COVID-19 todas as 
equipas operacionais trabalharam em ambiente 
de grande segurança, em virtude das medidas 
implementadas pela empresa, sem se registarem 
contágios no ambiente de trabalho.

O Programa Brisa + Vida 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 
satisfação e do compromisso dos colaboradores, 
não só da BCR, como das restantes empresas do 
Grupo Brisa.

Ao longo do 1º semestre foram várias as iniciativas 
de preparação do programa Brisa + Vida para 
incorporar a nova edição da norma de suporte 
a todo o processo (1000-1 – edição 5), no sentido 
da manutenção da certificação.

Durante este semestre os processos de 
comunicação foram também alvo de otimização.  
Novas medidas estão a ser trabalhadas no sentido 
de serem disponibilizadas no 2º semestre.

Com o objetivo de reforçar a cultura de conciliação, 
foi desenvolvida no final de 2020 a formação online 
“Essencial Brisa + Vida” no “My Brisa” e divulgada 
em 2021 a todos os colaboradores, permitindo 
o conhecimento sobre o programa Brisa +Vida 
e sobre as suas medidas de conciliação. Este 
processo já envolveu 1 499 colaboradores.

O desenvolv imento 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 têm 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 BCR já está a utilizar em pleno 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, sendo a base 
do recrutamento que o Grupo fez no 1º semestre 
de 2021.
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INOVAÇÃO3.3
A 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 os últimos anos, 
focada na criação de 
autoestradas inteligentes, 
onde os sistemas de 
telemática rodoviária vieram 
revolucionar a operação 
e o serviço aos clientes. 

A Inovação é inerente ao modelo de negócio 
da BCR e alimenta o elevado nível de serviço 
e eficiência operacional que caracterizam esta 
concessão rodoviária.

Neste sentido, a BCR socorre-se de 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-to-Be 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 à BCR e ao Grupo. 

No 1º semestre de 2021 assistiu-se à consolidação 
dos projetos que têm vindo a decorrer em 2019 
e 2020, nomeadamente o C-Roads Portugal, 
C-Streets, MedTIS III, ArcAtlantique III e Road 
Safety. Estes projetos europeus cofinanciados 
pelo programa CEF – Connecting Europe Facility 

Transport reforçam a cultura de investimento 
contínuo que a BCR, através da Brisa, tem adotado 
em inovação, com principal foco em:
  Expansão da rede C-ITS por via da execução de 

5 macro pilotos ao longo de aproximadamente 
1 000 km de infraestrutura; 

  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: 
€1,14M nos últimos dois anos 

A BCR beneficia de cofinanciamento nos 
projetos C-Roads Portugal, C-Streets, MedTIS III, 
ArcAtlantique III e Road Safety sendo o C-Streets 
e o Road Safety aqueles que atualmente têm maior 
peso no financiamento europeu e cujas taxas 
de reembolso são 50% e 20% respetivamente. 
Nos últimos dois anos, foram recebidos pela BCR 
€1,14M, valor que corresponde a financiamento e 
pré-financiamento dos projetos acima referidos. 
Neste semestre foram submetidos relatórios 
de despesas auditadas que poderão originar 
igual valor de reembolsos até ao início de 2022. 
Estão também em análise projetos futuros em 
consonância com o novo quadro plurianual 
europeu 2021-2027 que inclui novas edições do 
programa CEF.
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Soluções Contactless
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.

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.

Colaboração com centros de investigação e universidades 
A BCR, através do Grupo 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:

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.

Projetos de Inovação 

colaborações com grupos de investigação das 
Universidades de Aveiro, Coimbra e Lisboa3
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Segurança Rodoviária 

A Segurança Rodoviária 
é um valor central na 
atividade da 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.

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.

Indicadores de Sinistralidade
Na rede BCR, em termos absolutos face ao período 
homólogo, o número total de acidentes registou 
uma ligeira subida (1,1%). No entanto, a taxa de 
sinistralidade caiu 6,1%. Face ao período homólogo 
do ano anterior, registou-se um aumento na 
taxa de acidentes com mortos. Também a taxa 
de acidentes com feridos graves registou um 
agravamento.

COMUNIDADE1.4
831

24,65

0,86

7,06

3,36

0,24

8,96

0,24

6,17

0,65

1,1%

-6,1%

79,7%

-9,0%

63,4%

48,7%

-13,9%

48,7%

-13,3%

36,3%

1S 2021*
Variação 

2021/2020

822

26,24

0,48

7,76

2,06

0,16

10,41

0,16

7,12

0,48

1S 2020

Total de acidentes

Taxa de sinistralidade

Taxa de feridos graves

Índice de sinistralidade

Índice de gravidade

Taxa de mortos

Taxa de feridos ligeiros

Taxa de acidentes 
com mortos

Taxa de acidentes 
com feridos ligeiros

Taxa de acidentes 
com feridos graves

Principais indicadores de sinistralidade

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:
  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);

(*) Dados provisórios



47
O DESEMPENHO DA BCR

  A realização de intervenções nas infraestruturas: 
alargamentos; 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).

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:
  Reunir informação estatística sobre as 

incidências verificadas na rede operada pela 
BCR e proceder à sua análise;

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

  Quando adequado, promover a comunicação 
com stakeholders externos relacionados com 
a temática da segurança rodoviária, com vista 
à proposta de iniciativas conjuntas direcionadas 
para a promoção da segurança e redução da 
sinistralidade.

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.

A BCR, através do CCO e da Assistência Rodoviária, 
assegurou a assistência e o serviço aos clientes 
cujos principais indicadores no período de reporte 
foram:
  Qualidade do serviço Patrulhamento 

e assistência:
    4 414 131 km percorridos pelas carrinhas de 

assistência rodoviária
    57 822 eventos na rede (número de incidências 

articulados com o CCO)
  6,4 minutos de tempo médio de resposta a uma 

ocorrência
   Número de apoio ao cliente: 

210 730 300
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AMBIENTE3.5
As autoestradas são 
infraestruturas com fortes 
impactes ambientais e a BCR 
tem uma cultura de melhoria 
contínua da sua 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. 

A estratégia e a ação da BCR em matéria de 
ambiente estão alinhadas com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, além de dar cumprimento às principais 
diretrizes de política ambiental e às relativas leis 
e regulamentos, designadamente nos domínios da 
proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, 
da mitigação dos impactes associados ao tráfego, 
das alterações climáticas e da descarbonização.

O foco principal da BCR, neste domínio, durante 
o 1º semestre de 2021, manteve-se na melhoria 
dos sistemas de recolha e tratamento de 
informação de suporte à gestão ambiental, no 
acompanhamento de objetivos operacionais 
e, no âmbito do Grupo Brisa, na participação 
na elaboração do plano estratégico 2021-2025 
Vision25. Este plano estratégico, aprovado no final 
do 1º semestre, inclui um conjunto de projetos 
e iniciativas para a área de ambiente que terão uma 
forte influência na atividade da concessionária.
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Principais projetos
A eficiência operacional e a 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.

A BCR reviu os seus domínios de intervenção ambiental em 2019 e os principais domínios explicam-se 
da seguinte forma:

Resíduos
1. Produzidos nas atividades 
operacionais das empresas 
de suporte

2. Resultantes de acidentes

Combustível
1. Veiculos de Utilização Pessoal

2. Geradores

Água
1. Centro de Coordenação 
Operacional

2. Centros Operacionais

3. Limpeza das praças de 
portagem

4. Sistemas de rega

Eletricidade
1. Centro de Coordenação 
Operacional

2. Centros Operacionais

3. Iluminação de autoestrada

4. Praças de Portagens

5. Áreas de Serviço

1

3

4

22

1

1

1

2

1
5

4

2

3
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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. No 1º 
semestre de 2021 merecem destaque:

Clima 2.1 Energia
  Promoção da transição energética das operações 

da BCR.

  Desenvolvimento e início da implementação do 
projeto de Eficiência Energética da Iluminação 
Pública na Concessão BCR: substituição dos 
equipamentos de iluminação atuais por 
tecnologia LED. 

 

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.

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

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.

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

Transição Energética das 
Operações

Introdução
tecnologia
iluminação LED
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A BCR desenvolveu uma nova rede de 
pontos de carregamento elétricos rápidos 
e ultrarrápidos nas suas autoestradas, que 
entrará em serviço ao longo deste ano, sob 
a marca Via Verde Electric. Esta rede será 
composta por 82 postos de carregamento 
elétrico instalados em 21 áreas de serviço.

Em abril deste ano foram inaugurados os 
primeiros postos de carregamento elétrico. 
A 28 de julho a rede de autoestradas da BCR 
dispõe de 27 carregadores elétricos de Norte 
a Sul do país e também perto da fronteira com 
Espanha, incluindo os rápidos e ultrarrápidos, 
em 12 Áreas de Serviço.

A Brisa tornou possível percorrer mais de 600 
quilómetros entre o Minho e o Algarve sem 
emitir gases com efeito de estufa.

A rede Via Verde Electric é o contributo 
mais recente da BCR 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 Electric 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.

Projeto Via Verde Electric

Barcelos N/S

Álcacer do Sal

Santarém N/S

Santarém S/N

Antuã

Mealhada

Aljustrel

Almodôvar

Pombal

Leiria

Aveiras

Palmela N/S

Estremoz

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

Carregamento 
Rápido

Carregamento 
Ultra Rápido

Nota: mapa atualizado a 28 de julho de 2021
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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 empresas do 
Grupo Brisa que prestam serviços de suporte 
à Concessionária:
  Brisa Operação e Manutenção (BO&M) – serviços 

de operação e manutenção das infraestruturas 
rodoviárias;

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

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

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 em causa 
(infraestruturas rodoviárias, incluindo portagens; 
centros operacionais; áreas de serviço).

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.

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

Objetivos de redução

Ano referência 2019

Consumo de Eletricidade
O consumo de eletricidade no 1º semestre de 2021 
sofreu um aumento relativamente ao período 
homólogo.

Uma análise detalhada deste comportamento 
será apresentada no relatório anual 2021.

Está em curso a implementação do Plano de 
Racionalização do Consumo de Energia (PRCE), 
que tem como objetivo otimizar este indicador, 
através de uma gestão mais eficiente e inteligente 
dos consumos, bem como do investimento em 
equipamentos mais eficientes.

Consumo de Combustível
No 1º semestre de 2021 o consumo associado ao 
combustível sofreu um aumentou face ao período 
homólogo.

Nota:  O valor apurado para 1S2021 considerou 7,6% de consumo 
estimado

Consumo de Eletricidade (103 GJ)

Consumo de Combustível (103 GJ)

42

3,7

44

4,2

1S2020

1S2020
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Ambos os semestres foram influenciados pela 
redução da atividade associada à operação, como 
consequência da pandemia causada pelo COVID-19 
e das respetivas medidas de confinamento 
adotadas, no entanto o 1º semestre de 2020 
sofreu um maior impacto que justifica a diferença 
de consumos para 2021.

Consumo de Energia
Em consequência do aumento dos consumos de 
eletricidade e combustível, o consumo de energia 
apresentou um aumento face ao 1º semestre 
de 2021. A contribuição é maioritariamente do 
consumo em eletricidade associado à operação 
das infraestruturas da BCR (cerca de 91%).

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)

Energia consumida (103 GJ)

45,7 48,7

1S2020
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Eletricidade Combustível

Emissões GEE A1+A2 (MB) (103 tCO2e)

2,6 2,7

1S2020 1S2021

Âmbito 1 Âmbito 2 (MB)

No 1º semestre de 2021 as emissões agregadas 
da BCR aumentaram face ao período homólogo.

Ambos os semestres foram influenciados pela 
redução da atividade associada à operação, como 
consequência da pandemia causada pelo COVID-19 
e das respetivas medidas de confinamento 
adotadas, no entanto o 1º semestre de 2020 
sofreu um maior impacto que justifica a diferença 
de consumos para 2021.

Com o projeto Clima 2.4 – Água, que tem um 
grande enfoque na racionalização de consumos 
de água, prevê-se uma melhoria significativa nos 
processos de gestão e consequentemente uma 
redução de consumos.

Consumo de Água Captada
O consumo de água no primeiro semestre de 
2021 sofreu um ligeiro aumento relativamente 
ao período homólogo.

Nota:  A empresa Brisa Áreas de Serviço está fora do âmbito de 
consolidação do indicador água.

Consumo de Água (103 m3)

24,6 25,5

1S2020 1S2021
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2
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Produção de Resíduos
No semestre em análise verif icou-se um 
ligeiro decréscimo na quantidade de resíduos 
encaminhada a destino final.

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.

Biodiversidade
A área administrada incluída na Rede Natura 
2000 totaliza 359,12 hectares. A área é idêntica 
às áreas reportadas em relatórios anteriores, 
uma vez que ao longo do período de reporte não 
houve construção de novas infraestruturas ou 
alargamentos que tenham interferido com áreas 
da Rede Natura 2000.

A monitorização dos atropelamentos de fauna 
realizada no 1º semestre de 2021, em toda a 
rede concessionada, permitiu verificar que nos 
sublanços que atravessam áreas incluídas na 

Produção de resíduos (ton)

991 961

1S2020
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0

1S2021

Nota:  O valor apurado para 1S2021 considerou 21% de produção 
estimada

366 595

961

Valorização
Não

perigosos DeposiçãoPerigosos
Toneladas

(t)

945

961

16

Total

Total de Resíduos 
por Tipo e Destino Final

Rede Natura 2000 se detetaram atropelamentos 
de 2 coelhos-bravos, espécie atualmente com 
o estatuto de “em perigo de extinção” de 
acordo com a alteração do estatuto do coelho-
bravo realizada pela União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN) em Dezembro 
de 2019.

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.

Tendo em conta as ações realizadas no primeiro 
semestre de 2021, a área de habitats protegidos 
ou recuperados totalizou cerca de 1 423 m2.

Monitorização Ambiental
Os Planos Gerais de Monitorização do Ambiente 
(PGMA) abrangeram, no 1º semestre de 2021, uma 
extensão total de cerca de 300 km.

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

Porto

Lisboa

Coimbra

Évora

Faro

A3

A4

A14

A1

A2

A6A9

A10 A13

A12A5
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Concretamente o esforço de amostragem 
subjacente à execução dos PGMA durante o 1º 
semestre de 2021 foi o seguinte:

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.

Neste âmbito, tem-se dado prossecução 
à implementação dos Planos de Ação com base 
em metodologias de priorização do investimento 
em medidas de minimização do ruído suportadas 
pelo Sistema Integrado de Gestão de Ruído 
desenvolvido pelo Departamento de Ambiente.

31

9

Colheitas

Colheitas

Águas Subterrâneas

Águas Superficiais 

Monitorização da fauna
Ecossistemas

Ensaios agendados para 
2S2021

Ruído
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31.12.202030.06.2021Notas

15 246 133

1 692

75 000 000

1 437 170 968

6 089 082

15 039 390

1 692

75 000 000

 1 498 547 798

25 129 825

9

15

17

19

877 183

34 403 326

15 000 000

247 552 605

  37 641 602

2 090 183 738

2 186 179 555

149 358 884

124 231 072

28 749 372

18 637 853

9 543 038

445 446 163

 2 373 890 119

   698 349

  43 598 713

15 000 000

  242 227 476

  13 059 297

2 045 994 751

 2 145 901 229

  82 963 611

  52 004 802

23 248 074

 7 248 388

27 572 265

366 446 666

2 273 335 477

9

14

16

19

24

11

13

20

6

 36 910

3 946 662

   719 758

   20 181

358 258 334

2 019 001

13 257 253

79 835 591

 187 710 564

214 950 830

1 713 493 126

 2 373 890 119

52 487

   870 232

847 468

   13 193

265 405 655

2 301 779

25 729 457

84 116 252

127 434 248

142 852 270

 1 764 036 541

 2 273 335 477

10

16

17

21

12

Ativos não correntes:

Ativos correntes:

Capital próprio:

Passivos não correntes:

Passivos correntes:

Ativos fixos tangíveis

Existências

Capital

Empréstimos

Provisões

Adiantamentos por conta de ativos fixos tangíveis

Clientes e outros devedores

Reserva legal

Provisões

Fornecedores

Ativos intangíveis

Total de ativos não correntes

Caixa e equivalentes

Resultado líquido

Outros passivos não correntes

Fornecedores de investimentos

Passivos por imposto corrente

Total de passivos correntes

Ativos sob direito de uso

Outros ativos correntes

Outras reservas

Outros credores

Empréstimos

Outros credores

Outros passivos correntes

Ativos por impostos diferidos

Total de ativos correntes

Total de capital próprio

Total de passivos não correntes

Total do passivo e capital próprio

Total do ativo

Demonstrações Financeiras e Anexos em 30 de junho de 2021 
(montantes expressos em Euros)

Demonstrações da Posição Financeira
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
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30.06.202030.06.2021Notas

210 224 243

(64 151 418)

-

229 082 530

(63 884 606)

285

3

4

5

6

  2 718 443

(771 334)

  49 952 223

34 481 962

 

   152 486

  34 634 448

  2 565 736

225 552 062

(613 506)

(23 273 532)

2,30 

(30 510)

(146 824 265)

  78 727 797

(15 470 261)

152 486

2 785 169

(637 841)

74 651 898

52 004 802

127 710

  52 132 512

  1 189 015

238 750 313

(516 247)

(16 202 783)

3,47 

(38 785)

(139 042 461)

  99 707 852

(22 647 096)

127 710

3

12 e 22

3

18

19

7

59 738

(47 345 652)

(654 411)

2,30 

(9 983 902)

(28 775 574)

  9 983 902

   66 215

(51 919 763)

(215 052)

3,47 

(5 627 384)

(25 056 239)

  5 627 384

3

9,10 e 11

7

3

5

3

Proveitos Operacionais:

Custos operacionais:

Custos e perdas financeiros

Prestações de serviços

Fornecimentos e serviços externos

Proveitos e ganhos financeiros

Outros proveitos e ganhos operacionais

Custos com o pessoal

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do semestre

Resultado por ação:

Rendimento reconhecido diretamente no capital próprio

Total do resultado líquido e de outro rendimento integral do semestre

Reversões de provisões

Total de proveitos operacionais

Ajustamentos

Provisões

Básico

Outros custos operacionais

Total de custos operacionais

Resultados operacionais

Impostos sobre o rendimento

Outros rendimentos e gastos reconhecidos em capital próprio 
que serão reclassificados para resultados:

Variação no justo valor dos instrumentos financeiros, líquido 
de efeito fiscal

Reversões de ajustamentos

Amortizações e depreciações

Impostos

Diluído

Encargos associados a serviço de construção

Rédito associado a serviço de construção

Demonstrações dos Resultados e Outro Rendimento Integral
Dos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020
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Total
Dividendos

antecipados
Outras

reservasCapital
Resultado 

líquido
Reserva

legalNotas

  34 481 962

(135 362 456)

(124 231 072)

  52 004 802

  125 074 729

  142 852 270

  225 940 281

  214 950 830

(137 544)

   127 710

  34 634 448

  52 132 512

   152 486

-

  69 147 690

-

-

-

-

(69 147 690)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   592 767

   847 468

   577 825

   719 758

(137 544)

   127 710

   152 486

   127 710

   152 486

-

-

-

-

  75 000 000

  75 000 000

  75 000 000

  75 000 000

-

-

-

-

-

  34 481 962

(204 510 146)

(124 231 072)

  52 004 802

  34 481 962

  52 004 802

  204 510 146

  124 231 072

-

-

  34 481 962

  52 004 802

-

-

-

-

-

  15 000 000

  15 000 000

  15 000 000

  15 000 000

-

-

-

-

-

8

8

8

12 e 22

12 e 22

Saldo em 1 de janeiro de 2020

Aplicação do resultado de 2019:

Aplicação do resultado de 2020:

Saldo em 1 de janeiro de 2021

Distribuição de reservas

Aumento / (diminuição) do justo 
valor de instrumentos financeiros de 
cobertura, liquído de imposto

Aumento / (diminuição) do justo valor 
de instrumentos financeiros de cobertura, 
liquído de imposto

Resultado líquido do semestre de 2020

Dividendos distribuídos

Dividendos distribuídos

Resultado líquido do semestre de 2021

Saldo em 30 de junho de 2020

Saldo em 30 de junho de 2021

Total do resultado líquido e de outro 
rendimento integral do semestre

Total do resultado líquido e de outro 
rendimento integral do semestre

Demonstrações das Alterações no Capital Próprio
Dos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020
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20202021Notas

  223 408 954

(11 477 948)

232 766 555

(10 914 315)

(75 106 482)

   102 863

84 000 000

(14 993 680)

(144 492 704)

  231 915 917

(139 745 292)

(135 500 000)

(235 524 861)

(293 802)

  147 539 694

-

  110 638 436

(5 603 131)

(83 853 962)

139 343

  639 000 000

(11 423 429)

(653 492 704)

149 358 884

(66 395 273)

(124 231 072)

(176 340 332)

(219 337)

148 356 540

    83

  121 229 062

(7 332 319)

13

8

(762 778)

   31 950

   134 813

(14 858 867)

(39 234 856)

  92 170 625

(3 499)

(319 524 861)

(19 820 179)

(556 053)

-

139 426

(11 284 003)

(37 381 469)

  82 963 611

(15 750)

(815 340 332)

(8 880 844)

13

Atividades operacionais:

Atividades de investimento:

Atividades de financiamento:

Recebimentos de clientes

Recebimentos provenientes de:

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Pagamentos respeitantes a:

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

Pagamentos para reposição de infraestruturas

Pagamentos a fornecedores 

Ativos fixos tangíveis e intangíveis

Empréstimos obtidos

Ativos fixos tangíveis e intangíveis

Empréstimos obtidos

Caixa e equivalentes no início do semestre

Dividendos

Fluxos das atividades de financiamento (3)

Instrumentos financeiros derivados

Fluxos gerados pelas operações

Juros e proveitos similares

Fluxos das atividades operacionais (1)

Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à atividade 
operacional

Pagamentos ao pessoal

Subsídios de investimento

Fluxos das atividades de investimento (2)

Juros e custos similares

Caixa e equivalentes no fim do semestre

Direito de uso

Pagamento do imposto sobre o rendimento

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Dos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020



62
ANEXOS

Anexos às Demonstrações Financeiras em 30 de junho de 2021

1. NOTA INTRODUTÓRIA
A Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. (“Empresa” ou “BCR”), anteriormente denominada por MCall – 
Serviços de Telecomunicações, S.A., 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 abril 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 – Auto-Estradas 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 Decreto-Lei 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: 
  A fixação da extensão da rede concessionada. Atualmente, a rede de autoestradas concessionada 

e aberta ao tráfego é de 1 100 quilómetros, dos quais 86 quilómetros não se encontram sujeitos 
a portagens. A rede concessionada ficará completa com a construção do acesso ao novo aeroporto 
de Lisboa cuja extensão definitiva depende da sua localização. 

  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.
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2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
Bases de apresentação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições da IAS 34 – Relato 
Financeiro Intercalar, pelo que devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Políticas contabilísticas
As políticas adotadas são consistentes com as seguidas na preparação das demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e referidas no respetivo anexo.

Durante o semestre findo em 30 de junho de 2021, entraram em vigor interpretações, emendas 
e revisões das normas, adotadas (“endorsed”) pela União Europeia, que não tiveram impacto relevante 
nas demonstrações financeiras da Empresa.

3. PROVEITOS OPERACIONAIS
Nos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, os proveitos operacionais tinham a seguinte 
composição:

(a)  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.

30.06.202030.06.2021

  200 835 073  219 152 543

  9 389 170

   631 217

   786 112

  2 565 736

   59 738

   438 100

  9 983 902

   7 891

  2 718 443

  9 929 987

   784 332

   786 112

  1 189 015

   66 215

   509 608

  5 627 384

   105 536

  2 785 169

  210 224 243

   570 967

  2 625 474

   284 156

  225 552 062

  229 082 530

   564 120

  1 255 230

   35 461

  238 750 313

Prestações de serviços:

Outros proveitos e ganhos operacionais:

Reversão de amortizações, depreciações, ajustamentos e provisões:

Portagens

Compensação por perdas de exploração (Nota 20)

Reversões de Ajustamentos (Nota 18)

Áreas de serviço

Recuperação de receita

Reversões de provisões (Nota 19)

Multas de portagens

Rédito associado a serviço de construção (a)

Outros

Ganhos em ativos fixos tangíveis e intangíveis

Aluguer de condutas
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Nos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, os proveitos operacionais incluíam transações 
realizadas com empresas do grupo e outras entidades relacionadas nos montantes de 1 421 093 Euros 
e 10 327 035 Euros, respetivamente (Nota 24).

Durante os semestres findos em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020 assistiu-se a um forte 
decréscimo da atividade da empresa, decorrente do impacto da pandemia Covid19 na normal circulação 
de pessoas devido às restrições impostas durante este período. Foram decretados períodos de 
confinamento obrigatório e imposição de outras medidas como a adoção do regime de teletrabalho 
que afetaram significativamente o normal desempenho da Empresa.

É estimativa da Empresa que estes impactos continuem a ocorrer durante o segundo semestre do ano.

4. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Os fornecimentos e serviços externos dos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 tinham 
a seguinte composição:

Nos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, os fornecimentos com serviços externos com 
empresas do grupo e outras entidades relacionadas foram de 62 134 622 Euros e 62 201 435 Euros, 
respetivamente (Nota 24).

30.06.202030.06.2021

  10 842 248

   375 245

   58 714

   126 945

   105 072

  46 452 212

  1 523 489

   1 900

   43 515

  10 851 050

   587 922

   180 162

   63 720

   153 907

  46 377 391

   832 002

   77 350

   48 893

  3 278 747

   267 096

   99 251

   106 869

   775 191

   94 926

  64 151 418

  3 610 639

   137 984

   109 282

   16 977

   778 074

   59 253

  63 884 606

Apoio logístico e administrativo 

Assistência técnica e administrativa

Outros

Apoio jurídico e fiscal

Outros

Operação e manutenção

Lanços de auto-estrada

Honorários

Contencioso e notariado

Serviços de cobrança eletrónica

Publicidade e propaganda

Seguros

Estudos e pareceres

Conservação e reparação:

Combustíveis

Comunicações
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5. RESULTADOS FINANCEIROS
Os resultados financeiros dos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 tinham a seguinte 
composição:

30.06.202030.06.2021

  20 420 501

-

  28 775 574

(28 775 574)

  16 715 114

    285

  25 056 239

(25 055 954)

  3 722 215

  4 632 858

  3 591 891

  4 749 234

Juros suportados

Outros

Custos e perdas:

Resultados financeiros

Resultados financeiros

Atualização financeira de provisões para reposição de infraestruturas (Nota 19)

Outros (a)

(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.

6. 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. 

Adicionalmente, a taxa nominal de imposto poderá variar entre 21% e 31,5%, dependendo do valor de 
lucro tributável (“LT”) apurado, sobre o qual incidirá derrama estadual às seguintes taxas:

Derrama estadual:  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.

Em 30 de junho de 2021 mantêm-se os processos a decorrer junto da Inspeção Tributária relativos 
aos exercícios de 2011 e de 2012 (Nota 23), 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.
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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.

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 30 de junho de 2021 não se encontra constituída qualquer provisão para o efeito.

O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes de revisões ou inspeções 
fiscais às restantes declarações de impostos sujeitas a revisão não terão um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras em 30 de junho de 2021.

O imposto sobre o rendimento reconhecido nos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 foi 
como segue:

A reconciliação do resultado antes de impostos com o imposto do semestre em 30 de junho de 2021 
e 2020 era como segue:

(a)  Para efeitos do apuramento do imposto esperado, a taxa de imposto utilizada em 30 de junho de 2021 e 2020 foi de 22,25% e 22,5%, 
respetivamente, tendo sido considerada uma taxa de derrama municipal de 1,25% e 1,5%, respetivamente.

30.06.202030.06.2021

(4 001 047)

  19 471 308

(4 339 389)

  26 986 485

  15 470 261  22 647 096

Impostos diferidos (Nota 12)

Imposto corrente

30.06.202030.06.2021

  11 239 250

  49 952 223

-

   3 020

(757 813)

  15 470 261

(13 441)

    64

      5 589 005

(4 001 047)

30,97%

  16 610 047

  74 651 898

(2 395)

   2 251

-

  22 647 096

   100 132

    389

  7 203 639

 (4 339 389)

30,34%

  3 411 223

-

  3 072 399

    23

Imposto esperado (a)

Benefícios fiscais

Tributação autónoma

Imposto sobre resultados de exercícios anteriores

Impostos sobre o rendimento

Resultado antes de impostos

Perdas por imparidade 

Outros

Derrama estadual

(Constituição)/reversão de impostos diferidos (Nota 12)

Taxa efetiva de imposto

Provisões

Multas e coimas
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Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os passivos por imposto corrente eram como segue:

31.12.2020

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2021

  59 914 195

  34 481 962

  15 000 000

(142 032)

   2,30 

  78 019 836

  52 004 802

  15 000 000

(218 446)

   3,47 

(50 229 125)

  9 543 038

(50 229 125)

  27 572 265

Estimativa de imposto

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

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

Retenções na fonte

Resultado líquido por ação básico e diluído

Pagamento por conta

IRC:

Resultado por ação básico e diluído

7. RESULTADO POR AÇÃO
O resultado por ação básico e diluído dos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 foi calculado 
tendo em consideração os seguintes montantes:

Em 30 de junho de 2021 e 2020 não existiram efeitos diluidores, pelo que os resultados por ação básico 
e diluído são idênticos.

8. DIVIDENDOS
Nas Assembleias Gerais de Acionistas realizadas em 24 de março de 2021 e 23 de março de 2020 
foi deliberado o pagamento de dividendos nos montantes de 124 231 072 Euros e 135 362 456 Euros, 
respetivamente, referente ao resultado líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 

Na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 23 de março de 2020 foi deliberada a distribuição de 
reservas livres no montante de 137 544 Euros.
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9. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Durante os semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, o movimento ocorrido no valor dos 
ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, 
foi o seguinte:

Total

Total

Adiantamentos 
por conta de 
ativos fixos 

tangíveis
Ferramentas

e utensílios

Ferramentas
e utensílios

Equipamento
de transporte

Equipamento
de transporte

Edifícios 
e outras

construções

Edifícios 
e outras

construções

Ativos fixos 
tangíveis em 

curso

Ativos fixos 
tangíveis em 

curso

Equipamento
administrativo

Equipamento
administrativo

Equipamento
básico

Equipamento
básico

  145 638 895

  141 344 123

  129 515 580

  128 319 056

(118 377)

(369 616)

(100 805)

(346 427)

-

-

  130 535 148

  128 920 204

  1 182 497

   482 508

  1 550 501

  1 431 228

(430 127)

(490 510)

(430 127)

(483 653)

  146 272 887

  140 966 505

  15 737 739

  12 046 301

   877 183

-

-

-

(178 833)

-

-

-

-

-

   698 349

   698 349

    129

    129

    129

    129

-

-

-

-

-

-

    129

    129

-

-

-

-

-

-

-

-

    129

    129

-

-

  1 406 011

  1 572 742

   964 905

  1 008 399

(117 120)

(194 330)

(99 548)

(171 140)

-

-

   982 503

   966 419

   31 490

   31 490

   31 490

   31 490

-

-

-

-

-

-

   31 490

   31 490

   124 303

   52 324

   117 146

   129 160

-

-

-

-

  1 413 194

  1 430 736

   430 690

   464 317

-

-

-

-

-

-

-

-

   31 490

   31 490

-

-

  6 387 257

  5 026 909

-

-

-

-

-

-

(1 368 017)

(707 766)

-

-

   896 424

   173 777

-

-

-

-

-

-

  5 915 664

  4 492 920

  5 915 664

  4 492 920

   303 169

   300 575

   297 932

   293 407

(1 257)

-

(1 257)

-

-

-

   298 915

   295 500

  136 633 656

  134 412 278

  128 221 123

  126 985 631

-

(175 286)

-

(175 287)

  1 546 851

   707 766

  129 222 111

  127 626 666

-

-

   2 240

   2 093

-

-

-

-

   301 912

   300 575

   2 997

   5 075

   161 770

   256 407

  1 431 115

  1 299 975

(430 127)

(490 510)

(430 127)

(483 653)

  137 912 149

  134 710 655

  8 690 038

  7 083 989

Ativo bruto:

Ativo bruto:

Depreciações e perdas por 
imparidade acumuladas:

Depreciações e perdas por 
imparidade acumuladas:

Adições

Adições

Reforços

Reforços

Abates

Abates

Abates

Abates

Saldo final

Saldo final

Valor líquido

Valor líquido

Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo inicial

Alienações

Alienações

Reduções

Reduções

Transferências

Transferências

Saldo final

Saldo final

30.06.2021

30.06.2020
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10. ATIVOS SOB DIREITO DE USO
Durante os semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, o movimento ocorrido no valor dos ativos 
sob direito de uso, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foi 
o seguinte:

11. ATIVOS INTANGÍVEIS
Durante os semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, 
bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Equipamento 
de transporte

Total

Total

Ativos intangíveis 
em curso

Edificios e Outras 
Contruções

Direitos

Equipamento de 
transporte

Licenças 
e software

   96 822

 4 751 532 757

   21 115

 2 661 349 019

   96 822

-

 4 757 695 493

   35 060

 2 711 700 742

   61 762

 2 045 994 751

-

  5 646 769

   515 967

   13 945

  50 351 723

   67 177

  45 285 236

   30 267

-

   100 293

(82 948)

  49 417 929

   47 806

-

   52 487

  49 417 929

   33 116

  3 699 674

   515 967

   17 539

-

 4 705 665 114

-

 2 660 913 748

   33 116

   82 948

 4 707 675 772

   8 279

 2 711 228 010

   24 837

 1 996 447 762

   33 116

  1 927 710

-

   8 279

  50 314 262

   67 177

   582 407

   30 267

   435 271

   67 177

-

   601 792

   39 527

   472 732

   27 650

   129 060

-

   19 385

-

   9 260

   37 461

Ativo bruto:

Ativo bruto:

Adições

Adições

Custos financeiros capitalizados

Adições

Reforços

Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo final

Transferências

Saldo final

Saldo final

Saldo final

Valor líquido

Valor líquido

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2020

Depreciações e perdas por 
imparidade acumuladas:

Amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas:
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Total
Ativos intangíveis 

em cursoDireitos
Licenças 

e software

 4 735 047 890

 2 569 424 724

(121 767)

 4 745 521 261

 2 615 325 203

 2 130 196 058

  9 877 295

   717 843

  45 900 479

  35 269 378

-

-

  40 796 385

-

  40 796 385

  4 809 164

   717 843

-

 4 699 310 733

 2 569 046 468

(121 767)

 4 704 210 372

 2 614 923 800

 2 089 286 572

  5 021 406

-

  45 877 332

   467 779

   378 256

-

   514 504

   401 403

   113 101

   46 725

-

   23 147

Ativo bruto:

Adições

Custos financeiros capitalizados

Reforços

Saldo inicial

Saldo inicial

Transferências

Saldo final

Saldo final

Valor líquido

30.06.2020

Amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas:

Em 30 de junho de 2021, o valor bruto dos ativos intangíveis inclui, essencialmente:

(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 4 259 947 746 Euros, 
dos quais 247 021 506 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 20);

(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.

As estimativas de tráfego da empresa foram revistas de forma a contemplar os efeitos decorrentes 
da pandemia COVID19.
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12. IMPOSTOS DIFERIDOS
O detalhe dos ativos por impostos diferidos em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 de 
acordo com as diferenças temporárias que os originam, era o seguinte:

13. CAIXA E EQUIVALENTES
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o detalhe de caixa e equivalentes era o seguinte:

No âmbito das obrigações contratuais assumidas pela BCR, o saldo de depósitos bancários em 30 de 
junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 incluía as seguintes contas de reserva:

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 movimento ocorrido nos ativos por impostos diferidos nos semestres findos em 30 de junho de 2021 
e 2020 foi como segue:

31.12.2020

30.06.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

   157 010

  79 453 380

  74 980 677

  149 358 884

  78 500 000

  87 934 070

  79 835 591

(14 488)

  9 434 070

  78 911 603

  4 001 047

   87 983

  83 803 068

  79 835 591

  82 963 611

  68 000 000

  73 733 206

  84 116 252

(10 298)

  5 733 206

  84 116 252

  4 339 389

   225 201

  4 015 535

(70 121)

   225 201

  4 349 687

(58 728)

Instrumentos financeiros derivados

Efeito em resultados:

Efeito em capital próprio:

Provisões não consideradas fiscalmente 

Movimento das provisões para reposição de infraestruturas

(Valorização) / desvalorização de instrumentos financeiros (Nota 16)

(Valorização) / desvalorização de instrumentos financeiros

Conta de reserva destinada a investimento

Saldo final

Sub-total (Nota 6)

Provisões para reposição de infraestruturas

Saldo inicial

Depósitos bancários

Conta de reserva de serviço da dívida
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14. CLIENTES E OUTROS DEVEDORES
Em 30 de junho de 2021 e 30 de dezembro de 2020, esta rubrica tinha a seguinte composição:

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.

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.

15. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL
O capital em 30 de junho de 2021 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.

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

31.12.202030.06.2021

  27 021 328

   123 763

  34 403 326

(24 419 485)

  1 540 537

  3 596 340

  33 068 195

   235 862

  43 598 713

(24 329 525)

  5 534 445

  3 444 336

  2 103 846

   17 512

  24 377 980

   41 505

  55 043 691

  3 779 120

  1 300 541

   15 334

  24 288 020

   41 505

  64 191 201

  3 737 037

Portagens (a)

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 24)

Outros

Outros

Clientes de cobrança duvidosa

Outros devedores de cobrança duvidosa

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 24)

Pessoal

Clientes:

Outros devedores:

Perdas por imparidade acumuladas (Nota 18)

(a)  Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, este saldo inclui os montantes de 4 811 499 Euros e de 3 871 933 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.
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16. RESERVA LEGAL E OUTRAS RESERVAS
Reserva legal
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 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a reserva legal constituída ascendia a 15 000 000 
Euros, em ambos os casos. 

Outras reservas
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, esta rubrica tinha a seguinte composição:

17. EMPRÉSTIMOS
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os empréstimos obtidos eram como segue:

31.12.2020

Não correnteNão corrente CorrenteCorrente

30.06.2021

31.12.202030.06.2021

   746 482

 1 096 738 206  976 524 696

   719 758

-  200 000 000

(26 724)

  340 432 762

 1 437 170 968

  322 023 102

 1 498 547 798

   746 482

  321 450 377  124 454 992

   847 468

   172 962  104 199 929

   100 986

  36 634 995

  358 258 334

  36 750 734

  265 405 655

Instrumentos financeiros derivados de cobertura (a)

Empréstimos bancários

Papel comercial e linhas de crédito

Reservas livres

Empréstimos obrigacionistas

(a)  Esta rubrica inclui variações de justo valor de instrumentos financeiros de cobertura (Nota 22), líquidos do efeito fiscal (Nota 12).
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EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS 
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os empréstimos por obrigações (não convertíveis) 
podem ser detalhados da seguinte forma:

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% acrescida da 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.

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.

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.

Emissão de 2016-2023
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.

Emissão de 2017-2027
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.

Corrente Não correnteCorrente Não corrente
Valor nominal 

da emissão
Taxa de juro 

nominal

30.06.2021 31.12.2020

Emissão Vencimento

2012

2015

2016

2014

2016

2017

2 333 982

-

1 239 308

124 454 992

-

120 093 577

788 125

4 122 187

-

4 268 332

321 450 377

  308 664 051

13 186

4 382 621

jan/32

abr/25

mar/23

abr/21

jan/22

mai/27

Variável

1,875%

2,000%

3,875%

Variável

2,375%

100 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

120 000 000

300 000 000

95 199 969

282 841 575

299 689 634

976 524 696

-

-

298 793 518

95 028 990

283 552 634

299 479 641

1 096 738 206

-

119 996 354

298 680 587
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Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, as emissões obrigacionistas para as quais foi 
possível obter uma valorização de mercado eram as seguintes:

Todas as emissões obrigacionistas enquadram-se num Euro Medium Term Note Programme, o qual 
tem um montante global máximo de 3 000 000 000 Euros.

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os empréstimos bancários obtidos tinham 
o seguinte detalhe:

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 22).

Valor nominal 
da emissão

Montante 
nominal 

contratado

Montante 
nominal 

contratado

Taxa de juro 
nominal

Valor 
contabilistico

Valor de 
mercado (a)

30.06.2021

30.06.2021 31.12.2020

Valor 
contabilistico

Valor de 
mercado (a)

31.12.2020

Emissão Bolsa Vencimento

2014

2012

2016

2015

2016

2017

LuxSE

LuxSE

LuxSE

LuxSE

Euronext

LuxSE

300 000 000

100 000 000

300 000 000

300 000 000

120 000 000

300 000 000

-

97 533 951

300 928 942

217 627 528

883 352 160

282 841 575

120 093 577

299 581 643

308 664 051

99 151 177

303 747 973

219 160 717

1 199 027 866

283 552 634

120 009 540

303 063 208

abr/21

jan/32

mar/23

abr/25

jan/22

mai/27

3,875%

Variável

2,000%

1,875%

Variável

2,375%

-

(b)

311 331 000

970 923 000

322 323 000

(b)

337 269 000

302 142 000

(b)

313 350 000

1 278 417 000

323 802 000

(b)

339 123 000

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

Montante por liquidar Montante por liquidar Amortizações

Corrente Corrente MaturidadeNão corrente Não corrente Periodicidade
Taxa 

de juro

  370 361 381   389 854 085   36 634 995 Variável  340 432 762  36 750 734   322 023 102 dez-30 Semestral
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Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os empréstimos bancários tinham o seguinte plano 
de reembolso definido:

31.12.202030.06.2021

  36 634 995

  37 098 785

  37 578 402

  377 067 757

  36 861 278

  37 332 209

  191 562 088

  36 750 734

  37 192 819

  37 678 542

  358 773 836

  37 134 786

  37 436 321

  172 580 634

Entre 1 e 2 anos

Entre 3 e 4 anos

Mais de 5 anos

Entre 2 e 3 anos

Entre 4 e 5 anos

Até 1 ano

PAPEL COMERCIAL E LINHAS DE CRÉDITO 
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os restantes empréstimos obtidos tinham o seguinte 
detalhe:

Em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, a BCR mantinha contratado com o sistema 
bancário, entre linhas de crédito com garantia de subscrição e programas para emissão de papel 
comercial com garantia de subscrição, um montante total máximo de 450 000 000 Euros e 400 000 
000 Euros respetivamente, encontrando-se utilizados 200 000 000 euros a 30 de Junho de 2021 e não 
se encontrando utilizado nenhum valor a 31 de dezembro de 2020.

Adicionalmente, durante o 1º semestre de 2021, a BCR contratou programas para emissão de papel 
comercial junto de investidores institucionais, sem garantia de subscrição, num montante total de 300 
000 000 euros. A 30 de junho de 2021 encontravam-se emitidos 105 000 000 euros ao abrigo destes 
programas. 

Não correnteNão corrente CorrenteCorrente

31.12.202030.06.2021

-  200 000 000    172 962  104 199 929Papel comercial e linhas de crédito
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18. PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS 
Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade acumuladas durante os semestres findos em 30 
de junho de 2021 e 2020 foram como segue:

19. PROVISÕES 
O movimento ocorrido nas provisões durante os semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 foi 
o seguinte:

Saldo inicial

Utilização

Utilização

Saldo 
inicial

Saldo 
inicial

Saldo inicial

Utilização

Atualização 
financeira 
(Nota 5)

Atualização 
financeira 
(Nota 5)

Utilização

Reforço

Reversão 
(Nota 3)

Reversão 
(Nota 3)

Reforço

Reforço

Reforço

Redução (Nota 3)

Transferências

Transferências

Redução (Nota 3)

Saldo final

Saldo 
final

Saldo 
final

Saldo final

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2020

   516 247

   613 506

(66 215)

(59 738)

(539 992)

(34 907)

  24 329 525

  23 492 784

  24 419 485

1 111 352

1 250 746

253 641 687

237 806 759

297 383

268 532

6 089 082

14 009 440

246 143 870

222 278 041

247 552 605

223 797 319

-

-

16 202 783

  23 273 532

-

-

4 019 963

  6 994 679

12 182 820

16 278 853

12 182 820

16 278 853

-

-

(4 890 045)

(11 834 756)

-

-

(4 624 024)

(9 580 348)

(266 021)

(2 254 408)

(266 021)

(2 254 408)

(92 918)

(152 476)

(1 189 015)

(2 565 736)

-

-

(1 086 815)

(2 307 200)

(9 282)

(106 060)

(102 200)

(258 536)

-

-

3 591 891

3 722 215

-

-

617 103

799 913

2 974 788

2 922 302

2 974 788

2 922 302

-

-

-

-

-

20 114 516

1 891 499

(20 114 516)

(1 891 499)

(20 114 516)

(1 891 499)

1 018 434

1 098 270

267 357 301

250 402 014

297 383

268 532

25 129 825

11 807 983

240 911 659

237 227 229

242 227 476

238 594 031

  22 973 923

Perdas por imparidade: 

Provisões: 

Provisões: 

Corrente:

Corrente:

Processos judiciais em curso

Processos judiciais em curso

Outros riscos e encargos

Outros riscos e encargos

Não corrente:

Não corrente:

Reposição de infraestruturas

Reposição de infraestruturas

Reposição de infraestruturas

Reposição de infraestruturas

Perdas por imparidade: 

Contas a receber (Nota 14)

Contas a receber
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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 30 de junho de 2021 e 31 de 
dezembro de 2020, ascendia a 8 049 660 Euros e 8 671 344 Euros, respetivamente. 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.

20. OUTROS PASSIVOS NÃO CORRENTES
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, esta rubrica tinha a seguinte composição:

31.12.202030.06.2021

  22 011 149

   662 266

  28 749 372

  6 075 957

-

21 225 037

438 072

  23 248 074

1 089 965

   495 000

Comparticipações financeiras (b)

Receitas antecipadas de áreas de serviço

Justo valor de instrumentos derivados (Nota 22)

Compensação por perdas de exploração (a)

(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 50 872 447 Euros reconhecido em rendimentos pela BCR 
e pela BAE (até à transferência da Concessão Brisa para a BCR) e deduzido do montante 1 572 225 Euros (Nota 21) classificados em Outros 
Passivos correntes. Este montante encontra-se a ser reconhecido linearmente até ao final da Concessão. No semestre findo em 30 de junho 
de 2021, a BCR reconheceu em rendimentos na rubrica “Outros proveitos e ganhos operacionais” o montante de 786 112 Euros (Nota 3).

(b)  Esta rubrica correspondente ao diferencial entre os valores recebidos do Estado, no âmbito do Acordo Global estabelecido com a BCR 
(Nota 11) e os saldos pendentes de regularização e reconhecidos nas demonstrações financeiras à data do referido acordo.
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21. OUTROS PASSIVOS CORRENTES 
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, esta rubrica tinha a seguinte composição:

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 
A Empresa tem contratados instrumentos financeiros derivados, os quais 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.

31.12.202030.06.2021

   20 387

   491 645

  13 257 253

  1 572 225

   122 024

-

   24 450

   836 601

  2 379 936

  9 995 879

   222 932

   807 711

  10 040 716

   63 733

   497 920

  25 729 457

  1 572 225

   340 447

  4 041 577

   45 657

   857 850

  6 989 631

  17 772 586

   19 483

  1 375 829

  17 881 976

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:

Empresas do grupo e partes relacionadas (Nota 24)

Receitas antecipadas de áreas de serviço

Imposto sobre o Valor Acrescentado

Outros

Outros

Contribuições para a Segurança Social

Retenções de impostos sobre o rendimento

Remunerações a liquidar

Compensação por perdas de exploração (Nota 20)

Estado e outros entes públicos:

Acréscimos de custos:

Proveitos diferidos:
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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.

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.

Coberturas de cash-flow
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a Empresa tinha contratado os seguintes instrumentos 
financeiros derivados de taxa de juro:

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a Empresa registou variações destes 
instrumentos financeiros derivados no seu capital próprio nos montantes de 186 438 Euros 
e 407 995 Euros, respetivamente (Nota 16).

Os referidos instrumentos financeiros derivados foram originalmente contratados pela BAE. No âmbito 
do processo de transmissão da concessão Brisa (Nota 1), a posição contratual naqueles instrumentos 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.

23. PASSIVOS CONTINGENTES
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a Empresa tinha responsabilidades por garantias 
bancárias solicitadas a favor de terceiros como segue:

Justo valor
(Nota 20)Maturidade Montante 

subjacente
Justo valor
(Nota 20)

Montante 
subjacenteContraparteTipo de 

operação

31.12.202030.06.2021

(662 266)(438 072) 10 416 667Caixa-BISwap tx. juro var./fixa 8 333 33315 junho 2023

31.12.202030.06.2021

1 534 032 

63 246 159 

  64 780 191

1 521 533 

63 246 159 

  64 767 692

Estado português (Base XX do Contrato de Concessão)

Outras garantias prestadas a terceiros

Garantias prestadas:
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No âmbito da estrutura contratual de financiamento (ring-fencing) da Empresa 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 6), 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.

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 7 149 423 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.

24. PARTES RELACIONADAS
Os saldos com empresas do grupo e partes relacionadas, em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro 
de 2020, apresentavam o seguinte detalhe:

Outros devedores
(Nota 14)Fornecedores Fornecedores 

de investimentos
Clientes

(Nota 14)

31.12.202031.12.2020 31.12.202031.12.2020 30.06.202130.06.2021 30.06.202130.06.2021

-

8 995

45 480

-

-

-

-

2 027 938

2 103 846

-

-

284

-

-

21 149

-

-

-

-

1 851 171

-

-

-

4 606 399

2 755 228

-

-

-

-

-

209 870

32

48 886

-

1 150 388

-

-

8 100

35 185 802

323 732

134 347

-

-

4 531 422

28 779 025

-

-

-

-

-

-

-

-

123 763

17 625

-

-

-

104 541

1 597

-

-

31 157

-

-

-

-

1 268 517

1 300 541

-

-

509

174

-

184

-

-

-

-

832 697

-

-

-

1 332 747

500 050

-

-

-

-

-

187 154

252

-

4 224

330 922

-

-

8 151

12 634 229

35 326

116 466

-

-

2 445 039

9 506 695

-

-

-

-

-

-

-

-

235 862

235 862

-

-

-

-

-

Empresa-mãe:

Partes relacionadas:

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

AEBT - Auto-Estradas do 
Baixo Tejo, S.A. (“AEBT”)

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

Brisa - Áreas de Serviço, S.A. (“BAS”)

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

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

ASIRB - Serviços Rodoviários, 
S.A (“ASIRB”)

Sicit - Sociedade de Investimento 
e Consultoria em Infra-estruturas 
de Transportes, S.A. (“Sicit”)

BAE

Via Verde

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

Via Verde Serviços, S.A. (“VVS”)

Grupo José de Mello

Brisa O&M, S.A. (“BOM”)
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Outros 
passivos correntes

Outros proveitos 
operacionais

Outros 
credores

Prestações 
de serviços (Nota 3)

Outros 
ativos correntes

Fornecimentos e serviços 
externos (Nota 4)

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

775 558

-

-

-

-

-

-

-

   816 035

40 423

-

-

-

-

10 842 248

54

46 452 212

1 234 477

205

-

-

-

62 201 435

3 535 966

119 393

-

-

-

16 934

-

-

-

-

-

-

9

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 646

48 276

-

1 707

10 327 035

-

41 995

614

10 186 701

2 096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122 024

111 976

-

-

-

10 048

-

-

-

55

-

-

-

-

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

622

-

-

-

-

-

11 030 378

622

46 377 391

801 887

299

-

-

-

62 134 622

3 858 182

59 617

-

-

-

6 868

-

-

-

-

-

9

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 958

-

-

2 253

1 421 093

-

44 984

446

1 334 452

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340 447

228 317

102 082

-

-

10 048

-

-

-

27 432

-

-

-

-

27 432

-

-

-

-

-

-

Empresa-mãe:

Empresa-mãe:

Partes relacionadas:

Partes relacionadas:

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

AEBT - Auto-Estradas do 
Baixo Tejo, S.A. (“AEBT”)

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

Brisa - Áreas de Serviço, S.A. (“BAS”)

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

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

ASIRB - Serviços Rodoviários, 
S.A (“ASIRB”)

Sicit - Sociedade de Investimento 
e Consultoria em Infra-estruturas 
de Transportes, S.A. (“Sicit”)

BAE

BAE

Via Verde

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

Via Verde Serviços, S.A. (“VVS”)

Grupo José de Mello

Brisa O&M, S.A. (“BOM”)

BOM

BGI

Controlauto

AEDL

AtoBe

ASIRB

Via Verde

VVS

Sicit

BAS

Via Verde Carsharing, S.A.

Grupo José de Mello

Adicionalmente, as transações realizadas com empresas do grupo e partes relacionadas nos semestres 
findos em 30 de junho de 2021 e 2020, foram como segue:
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Ativos fixos 
tangíveis e intangíveis

Outros 
custos operacionais

Provisão para reposição 
de infraestruturas

31.12.202031.12.2020 31.12.2020 30.06.202130.06.2021 30.06.2021

-

-

1 232 880

-

-

-

-

1 232 880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

-

-

-

63

-

-

-

-

-

-

-

-

1 604 553

-

-

185 037

-

1 789 590

-

-

-

-

-

-

-

-

1 091 368

-

-

-

-

1 091 368

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

862 925

-

-

953 536

-

1 816 461

-

-

-

-

-

-

Empresa-mãe:

Partes relacionadas:

BAE

BOM

BGI

Controlauto

AEDL

AtoBe

ASIRB

Via Verde

VVS

Sicit

BAS

Via Verde Carsharing, S.A.

Grupo José de Mello

Nos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, as remunerações dos membros dos órgãos 
sociais da Empresa foram como segue:

Nos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, as remunerações das pessoas chave de gestão 
da Empresa podem ser apresentadas como segue:

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2021

   48 000

   186 355

   56 000

   161 015

   104 000

   347 370

   27 600

-

83 600

-

   56 000

-

Remuneração fixa

Remuneração fixa

Conselho fiscal

Remuneração variável

Administradores não executivos:

Pessoas chave de gestão:
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25. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras do semestre findo em 30 de junho de 2021 foram aprovadas pelo Conselho 
de Administração em 27 de setembro de 2021.

S. Domingos de Rana, 27 de setembro de 2021

O Contabilista Certificado nº 62018

______________________________________
João Rodrigues

António de Magalhães Pires de Lima

Manuel Rebelo Teixeira Melo Ramos

Daniel Alexandre Miguel Amaral

Eduardo António da Costa Ramos

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

Miguel José Pereira Athayde Marques

Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi

José Maria Campos da Silva André

O Conselho de Administração
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GLOSSÁRIO

Abreviatura
AT
CAPEX

CCO
CO2

CSC
EBIT
EBITDA

efr
GEE
GJ 
IFRIC 12
IFRS
IMT
Índice de Gravidade
Índice de Sinistralidade
ISO
km
m€
M€
m3

Market-Based

ODS
RETGS
ton
Taxa de Acidentes com Feridos Graves
Taxa de Acidentes com Feridos Ligeiros
Taxa de Acidentes com Mortos
Taxa de Feridos Graves
Taxa de Feridos Ligeiros
Taxa de Mortos
Taxa de Sinistralidade
tCO2eq
TMD

v.km

Significado
Autoridade Tributária e Aduaneira
Capital Expenditure – Despesa de capital ou investimentos em 
bens de capital
Centro de Coordenação Operacional
Dióxido de Carbono
Código das Sociedades Comerciais
Resultado antes de Ganhos e Perdas Financeiros e Impostos
Resultado Operacional antes de Provisões, Amortizações, 
Depreciações, Ajustamento e Reversões
Empresa Familiarmente Responsável
Gases Efeitos de Estufa
Gigajoules
International Financial Reporting Interpretations Commit
Normas Internacionais de Relato Financeiro
Instituto de Mobilidade e Transportes
Nº de mortos / 100 Acidentes com Vítimas
Acidentes com vítimas / Percursos efetuados
International Organization for Standardization
Quilómetros
Milhares de euros
Milhões de euros
Metros cúbicos
Fator de emissão associado ao mix renováveis/não-renováveis 
do comercializador de energia a quem a BCR compra 
eletricidade: 198,9 g/kWh
(Fonte: Fornecedor de 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).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades
Toneladas
Acidentes com Feridos Graves / Percursos Efetuados
Acidentes com Feridos Ligeiros / Percursos Efetuados
Acidentes com Mortos / Percursos Efetuados
Feridos Graves / Percursos Efetuados
Feridos Ligeiros / Percursos Efetuados
Mortos / Percursos Efetuados
Total Acidentes / Percursos Efetuados
Tonelada equivalente de CO2

Tráfego Médio Diário – Nº médio diário de veículos registado 
numa rede, no ano
Veículos por quilómetro (circulação)


